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Situació
Durant aquest curs 20/21 volem seguir estant a
disposició de l’aprenentatge de l’alumnat de les
Illes Balears. Per això es proposen diferents
activitats adaptades a cada un dels centres.
A causa de la crisi sanitària derivada de la
COVID-19, tots els centres han hagut de
prendre noves mesures i repensar els horaris,
espais, activitats, etc. Així ho hem fet també tots
els CdA de les Illes Balears, establint tres
escenaris diferents, per a què sigui cada centre
qui elegeixi l’opció que més s’adapti als seus
plans, evitant així que s’hagi de renunciar a
l’enriquiment que aporten els CdA.

Escenari 1. NORMALITAT
Els centres poden arribar sense restriccions al CdA
El CdA atendrà els grups seguint les ordres de la
Conselleria de Sanitat i de la Conselleria d’Educació pel
que fa a la higiene i a la seguretat sanitària, així com
l’organització dels grups i els espais.
Podrem fer les activitats i tallers en total normalitat.

Escenari 2. NO NORMALITAT
2a Només es permeten les sortides pels
voltants del centre educatiu.
El mestre del CdA visitarà el centre educatiu.
Aprofitarem per visitar, si és possible,
instal·lacions properes al centre relacionades
amb el món agrícola.

Escenari 2. NO NORMALITAT
2b No es permeten les sortides escolars.
El mestre del CdA visitarà el centre educatiu i
s’adaptarà a la demanda d’activitats que faci el
centre.
El CdA ofereix:
• Taller d’hort.
• Les plantes. Parts i fotosíntesi.
• La pol·linització de les plantes.
• Què és una hortalissa, una fruita i una
verdura?
• Feim esperit de romaní.
• Tallers de cuina (si el centre té forn)

Escenari 3. CONFINAMENT
• Formació i creació de recursos didàctics per facilitar
metodologies.
• Creació de recursos audiovisuals i d’activitats digitals.
• Elaboració d’una guia d’ús per emprar els recursos
audiovisuals del CdA: qüestionaris per fer comprensions
orals, jocs, etc...
• Contactar amb els responsables dels grups cancel·lats
per a coordinar possibles activitats o tallers virtuals
amb el seu alumnat en les mateixes dates de la visita.

Calendari de sol·licituds:
• Del 14 al 20 de setembre: grups de centres educatius en
llista d'espera a causa del confinament provocat per la
COVID-19 en el curs 19/20.
• Del 21 de setembre al 4 d'octubre: grups dels centres
educatius del curs 20/21.
• Dia 6 d'octubre: publicació de les llistes d'estades
assignades i les d‘espera.
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