
 

  

 

 

OFERTA   PEDAGÒGICA          
                                      

Com ja deveu saber, els Camps d'Aprenentatge de les Balears pretenen ser 
uns serveis a disposició de les escoles  on es treballen una sèrie d'objectius i 
continguts del currículum en un lloc específic i un espai que afavoreixin la 
convivència del grup. 
         
Els itineraris i les activitats que s'han de realitzar durant els dies d'estada  els 
tria cada grup segons les seves programacions, els nivells, la  procedència i 
les característiques de l'alumnat. A l’apartat d’activitats de la web del Camp 
d’Aprenentatge hi trobareu la informació sobre l’oferta  d’ activitats i itineraris.  
        
 Perquè l'estada sigui el més profitosa possible, cal programar amb temps la 
sortida i procurar que aquesta sigui una continuació de les activitats 
programades durant el curs, per tant, el treball previ i posterior que es faci a 
l'aula és molt important. 
 
Al Camp, treballam dos professors que programarem amb voltros les 
activitats, la distribució del temps i els aspectes organitzatius a tenir en 
compte, en una reunió prèvia a l’estada. 
 
Durant el temps de permanència al Camp, que pot ser d’un a cinc dies, els 
professors us acompanyarem en la realització d’activitats i itineraris i us 
proporcionarem els recursos necessaris per a la resta del temps d’estada. 
Cada professor atendrà un grup classe,  per tant poden venir fins dos grups 
classe cada vegada, excepte en cas de quedar a dormir, ja que la casa 
només disposa de condicions per albergar un màxim de 30 persones. Per la 
realització d’algunes activitats puntuals, el Camp recomana l’assistència d’un 
grup classe cada jornada. 
 
 És necessari que a l’aula  programeu i treballeu també les activitats 
d'organització de tasques, de normes d’ús de les instal·lacions públiques i de 
temps d'esbarjo i convivència a fi d'aprofundir en les relacions personals, 
sovint oblidades i que mereixen una especial atenció a l'hora de preparar la 
sortida. 
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ASPECTES ORGANITZATIUS 
 

 
L’ús de les instal·lacions des Pinaret és gratuït, i correspon al grup pagar les 
serveis que hagi d’emprar de menjador i de transport  per arribar al Camp. 
 
Cada grup és responsable de la cura, neteja i l’ordre de les instal·lacions, i 
per tant, cal preparar amb antelació els grups de feina per realitzar les 
següents tasques: 
- Posar i llevar taules. 
- Servir els menjars. 
- Escurar i recollir els plats i els coberts que s’han fet servir. 
- Granar la sala, habitacions, aula  i banys. 
- Recollir els materials i jocs que s’hagin emprat. 
- Apagar els llums i les estufes encesos innecessàriament i revisar-ho 

sobre tot abans de anar-se al llit o de partir d’itinerari. 
 

 

Els materials a portar per part de l’alumnat que realitza estades de més d’un 
dia seran els següents: 
 
- Sac de dormir o llençols. 
- Coixinera. 
- Estris de neteja personal i roba de recanvi. 
- Tovalló de roba 
- Cangur/anorac. 
- Calçat còmode.  
- Cantimplora. 
- Motxilla d’esquena. 
- Carpeta, llapis, goma i quadern . 
- Fotocòpia de la Cartilla de la Seguretat Social  (per al professorat 

assistent). 
- Permís patern/matern per a assistir al Camp (per al professorat 

assistent). 
- Permís per poder publicar fotografies amb finalitat didàctica. 

 
 
El Camp disposa de: 
 
- Mantes i coixins. 
- Els materials d’higiene necessaris per la realització de les tasques de 

neteja. 
- Alguns jocs d’interior i exterior per diferents edats. 
- Biblioteca amb llibres relacionats amb les activitats treballades i de 

jocs. 
- Materials escolars fungibles d’ús comú: tisores, cola d’aferrar, pintures, 

folis. 
- Radiocassete i Cd amb música de grups menorquins. 
- Canó de projecció i ordenador portàtil. 
- Farmaciola a la casa i de campanya. 



- Telèfon perquè les famílies o escoles cridin als membres del grup 
només en cas d’urgència. 

- Assegurances  dels possibles mals fets pels  animals des Pinaret. 
- Materials específics per a la realització de cada activitat o itinerari. 

 
 
Degut a que participeu d’un entorn natural públic i privilegiat i que des de ja fa 
cursos donam especial rellevància a actuacions de conservació i sostenibilitat  
del medi ambient, durant la vostra estada demanam una especial 
col·laboració per aconseguir: 
 
- Estalviar aigua. 
- Mantenir en bones condicions els estris, els materials i el mobiliari 

d'interiors i exteriors. 
- Fer un ús adequat de la llum artificial, la calefacció i els 

electrodomèstics. 
- Respectar l'entorn de les instal·lacions: veïnats, cultius, animals... 
- Evitar la generació de fems i, en tot cas, destriar les deixalles per 

reciclar-les posteriorment.  
 
Convé que eviteu  dur materials d’emprar i tirar, i que treballeu  hàbits com 
l'ús d'una cantimplora, una fiambrera o un tovalló de tela que redundaran en 
la reducció de matèries primeres i la posterior despesa i problemàtica 
derivada de l'eliminació dels residus.  



SSEERRVVEEII  DDEE  MMEENNJJAADDOORR    
  
Cada grup que fa estada de més d’un dia pot organitzar les menjades  pel 
seu compte o acollir-se al servei de càtering de l’empresa Gomila Canet S.L. 
(Restaurant Club Nàutic) que ofereix els següents menús al preu que 
s’especifica. 
  
 
PRIMERS PLATS     SEGONS PLATS 

Macarrons gratinats    Paella mixta 
Sopa de pollastre i fideus   Pollastre rostit 
Tortelines amb tomatigat   Costella de porc a la planxa 
Puré de verdures    Truita espanyola 
Lassanya de carn    Escalopa a la milanesa 
Espaguettis a la bolonyesa    Varetes de lluç 
Ensalada verda o de pernil dolç  Hamburguesa     
Ciurons o llenties cuinades   Pilotes amb tomatigat   
     
 Postres: crema catalana, flam, fruita , gelat, iogurt, crema...  
Preu de menú per persona:  6 € 
Només un segon plat amb patates i ensalada: 4,75 € (excepte la paella que es servirà 
sola i les pilotes amb tomatigat que es serviran sols amb patates) 
 
 
 
El grup combina els menús a la seva conveniència, tant per dinar com per 
sopar, i envia la graella adjunta per correu electrònic al camp d’aprenentatge, 
sempre una setmana abans de l’estada. 
 
Per grups que fan l’activitat de Joc de descoberta de Ciutadella, existeix la 
possibilitat de dinar al restaurant del Club Nàutic de Ciutadella, de la mateixa 
empresa que el càtering, a un preu de 7’85€ o  també portar-se picnic si la 
sortida és per Menorca, a 4,75€ per persona 
 
 
 
Berenars i/o berenetes: el grup organitza els seus berenars i berenetes amb la 
compra realitzada per l’escola o pel  personal del camp. Solem incloure-hi llet, 
galetes i entrepà a mig matí per berenar, i fruita i panet per la bereneta, però 
estam oberts a les vostres preferències. 
 
Preu del berenar i/o bereneta:  2,25 i 1,35 € respectivament 
                                             ( 1,75 €  el berenar amb panet petit) 
 
Prioritzam la compra de  productes de producció local  o procedents del comerç 
just. 
 



CCOOMMAANNDDEESS    DDEE    MMEENNJJAADDOORR  
  
Grup:............................................................................................................... 
Setmana  l’estada:........................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
DILLUNS 
 
 
 
 
 
DIMARTS 
 
 
 
 
 
DIMECRES 
 
 
 
 
 
DIJOUS 
 
 
 
 
 
DIVENDRES 
        
 
 
 
 
 

.Preferències de berenars i/o berenetes:.......................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
Els dinars arriben al camp a les 13,45, i els sopars a les 20,15 
Enviar aquest full la setmana anterior a l’estada per correu electrònic: 

caespinaret@educacio.caib.es 

Dinar SSooppaarr  
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    SSEERRVVEEII    DD’’AAUUTTOOCCAARRSS          
 

Els preus establerts per la Central d’Autocars de Menorca Norbús-Torres CB als 
grups escolars que participin en les activitats del C.A. Es Pinaret durant el curs 
2011-12 són els següents: 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de 30 passatgers s’afegirà la quantitat per plaça de la 2a columna. 
Per a més informació o aclariments de trajectes i preus, us podeu adreçar al 
personal del Camp d’Aprenentatge o directament a l’empresa: 
 
Central d’Autocars de Menorca Norbús-Torres CB 
Tel: 971366600  o  971366570   extensió 301 
A/e          reservas@norbus.es 
 
 També es pot contactar els serveis d’altres empreses de transport autoritzades 
com són: 
 

- Autocars Vidal,                 tel: 971370220 
- Autocars Menorca S.L.     tel: 971360475   971380393 
- Autocars Barber               tel: 971382337 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  fins a 30 més de 30 

Trasllat aeroport-Es Pinaret 
(Sortida o entrada d’aeroport) 

159,00 5,30 

Excursió d’un dia fins a les 18.00h 300,00 
10,00 
  

Excursió ½ dia  fins a les 14.00h 172,50 5,75  

Anada i tornada: Ciutadella-Es Pinaret-Ciutadella 105,00 3,50  

                                                                         Preus en euros amb l’I.V.A. inclòs 
  
 

 



PAGAMENTS 
 
 L’estada al Camp des Pinaret és gratuïta. Al grup només li pertoca fer-se 
càrrec dels serveis de menjador i d’autocars. 
  
Podeu fer els pagaments segons vos convingui,  bé  durant l’estada, 
mitjançant efectiu o talons o ingressar-ho posteriorment ( no més tard d’una 
setmana)  als següents números de comptes.  
 
 
Menjador:  Gomila  Canet Enrich S.L.  – Caixa Catalunya 
                      Entitat           Oficina             DC            Nº compte 
                       2013                0711               92            0200289904 
 
 
Autocars : Central d’Autocars de Menorca Norbús-Torres CB.  – Sa Nostra 
                      Entitat           Oficina             DC           Nº compte 
                       2051                0035               61          1070011303           
 
 
Berenars i berenetes:  C.A. Es Pinaret- Sa Nostra 
                       Entitat           Oficina            DC           Nºcompte        
                        2051                0105              81            1018482294 
 
 
 
Per tal de poder-vos dur les factures  oficials quan acaba l’estada, convé que 
ens  adreceu  les dades del grup,: nom del centre,  adreça i NIF. 
 
 
TELÈFONS D’INTERÈS  
  
TTeellèèffoonn  ffiixxee  eess  PPiinnaarreett  997711448811770022  

TTeellèèffoonn  mmóóvviill  eess  PPiinnaarreett  660099111111000066  
EEmmeerrggèènncciieess  ggeenneerraallss  111122  
EEmmeerrggèènncciieess  ssaanniittààrriieess  006611  
CCeennttrree  ddee  ssaalluutt  CCaannaall  SSaallaatt  997711448800111122  
CCllíínniiccaa  MMeennoorrccaa  997711448800550055  
BBoommbbeerrss  997711338800880099  
PPoolliicciiaa  llooccaall  997711338800778877  
PPoolliicciiaa  NNaacciioonnaall  009911  
GGuuààrrddiiaa  CCiivviill  006622  
RRààddiioo  TTaaxxii  997711448822222222  
CCeennttrraall  ddee  rreesseerrvveess  NNoorrbbúúss--TToorrrreess  971366600  
RReessttaauurraanntt  CClluubb  NNààuuttiicc  971382773 
 


