Abans de la realització de l'estada cal emplenar, amb un mes d'antelació, la
corresponent FITXA D'ESTADA. En ella indicareu horari previst de la visita, el
professorat que acompanyarà i el número d'alumnes que participaran. També
fareu menció de les activitats triades i els aspectes pedagògics que voleu treballar.
És important que torneu llegir les
d'Aprenentatge.

CONDICIONS D'ÚS

dels Camps

MATERIAL PERSONAL
•
•
•
•
•
•

Roba còmoda.
Calçat còmode i apropiat per anar pel camp.
Torcaboques de roba.
Cantimplora.
Carmanyola.
Impermeable i/o botes d'aigua (si plou o ha plogut)

EVITAREU DUR: Llaunes, botelles, tetrabrics, paper d'alumini.
RECOMANACIONS I NORMES
DURANT L'ESTADA AL CAMP D'APRENENTATGE:
•

•
•

Tractar amb cura els materials, estris i l'equipament en general. Del bon ús
que en facem tots, depèn el posterior aprofitament dels mateixos per altres
persones.
Respectar l'entorn de les instal·lacions, tant pel que fa a la zona de l'interior
com a l'exterior (veïnats, cultius, animals...)
En finalitzar l'estada, deixar les instal·lacions en el mateix estat de neteja i
ordre en que s'ha trobat, o millor si cal.

EN LES ACTIVITATS:
•
•
•
•
•
•
•

Cada alumne és responsable de guardar les deixalles dins els contenidors al
Camp d'Aprenentatge.
En cas d'agafar alguna mostra de plantes, plomes... sempre serà per dur a
la classe amb la intenció de fer un treball posterior.
Caminar pels camins, per evitar trepitjar les terres conreades. En tot cas,
sempre s'atendran les indicacions del professorat.
Al llarg de la realització de l'activitat el grup anirà junt en tot moment per
facilitar les explicacions i l'observació.
Respectar els animals i plantes, evitant fer-los mal de manera intencionada.
Perquè tots puguin gaudir dels sons de la natura és necessari parlar en veu
baixa.
Pel bon aprofitament de l'estada és necessari que el professorat
col·labori en el desenvolupament de les activitats.

