
Les activitats que el Camp d'aprenentatge de Son Ferriol ofereix són les següents: 

 

El centre escolar podrà triar fins a un màxim de dues activitats per dia. En el cas que es 

triï l'activitat de forn de llenya condicionarà que  la segona activitat sigui de curta 

durada. 

Hem de dir que aquestes dades sobre les activitats són orientatives, perquè també ens 

adaptam a les peticions dels centres segons els aspectes que treballin, és a dir, si un 

centre ens demana fer una activitat que no li correspon per al seu nivell, però es 

correspon amb aspectes que treballen dins l’aula, nosaltres adaptam l’activitat al grup. 

 

ANIMALS DE LA PAGESIA 

A través del contacte directe amb els animals treballam els següents  aspectes: les 

característiques morfològiques, alimentació, dimorfismes sexuals, aspectes interessants 

de la seva cria, el seu comportament, els seus sons, ús i benefici dels animals domèstics, 

etc. 

Aquesta activitat es duu a terme en un espai obert on tenim porcs, ases, conills, ovelles, 

cabres i una bona varietat d'aviram. 

 

HORT ECOLÒGIC 

A les activitats d'hort es treballa el coneixement de les hortalisses i l'estricta relació que 

tenen amb la terra. Aquestes activitats consisteixen en l'observació, el cultiu 

d'hortalisses i/o verdures de temporada. 

També es coneixen plantes aromàtiques i medicinals i l'ús que en feim d'elles. 
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FORN DE LLENYA 

Les activitats de forn consisteixen en l'elaboració de receptes de la cuina tradicional 

mallorquina, en concret: magranetes, coques de verdura, galletes d'oli i crespells. La 

durada de cada un d'aquests tallers pot ser d'una hora i mitja a dues. 

L'activitat consistirà en presentar i conèixer els diferents tipus d'ingredients de cada 

recepta i  la seva elaboració. 

S'explicaran les parts del forn, el seu funcionament i els instruments que s'hi utilitzen. 

Donades les característiques de les nostres instal·lacions no podem atendre les 

al·lèrgies alimentàries. 

No es modificaran cap tipus d'ingredients de cap recepta per motius religiosos, el 

camp d'aprenentatge és un centre aconfessional. 

 


