Circular que regula la sol·licitud de participació en els camps d’aprenentatge
Els camps d’aprenentatge de la Conselleria d’Educació i Cultura són un servei
educatiu que depèn del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General
d’Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Foren creats per ordre del Ministeri d’Educació i Ciència, emmarcats en el programa
d’Educació Compensatòria i relacionats amb els denominats Centres Rurals
d’Innovació Educativa, però tant el nom com el model que segueixen provenen de
Catalunya, on sorgiren les primeres propostes d’aquest tipus.
Es tracta d’un servei educatiu que ofereix la possibilitat de realitzar estades en un
medi singular. La seva finalitat és treballar objectius i continguts d’educació
ambiental a partir d’una metodologia globalitzadora i integrada en l’entorn.
Atès que en els darrers anys s’ha produït un augment considerable del nombre de
sol·licituds dels centres educatius per participar en aquests camps d’aprenentatge,
es fa necessària una regulació del procés d’adjudicació d’estades per tal d’afavorir
una participació equilibrada de tots els centres interessats.
Per donar una resposta objectiva a aquesta demanda, en el curs passat es va regular
el procés de sol·licitud de participació en els camps d’aprenentatge. L’experiència ha
estat valorada positivament per tots els implicats, però es fa necessari establir
algunes petites correccions per millorar l’aplicació dels criteris de selecció.
Per tot això, dict les següents instruccions:
Àmbit d’aplicació
1. Aquestes instruccions s’aplicaran per sol·licitar una estada durant el curs 201112 en qualsevol dels camps d’aprenentatge de les Illes Balears que depenen de la
Conselleria d’Educació i Cultura.
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2. La informació corresponent a l’oferta educativa dels camps d’aprenentatge
(ubicació, objectius, metodologia, funcionament, activitats, recursos,
percentatges d’ocupació per a diferents nivells educatius...) es troba a la web:
<http/www.campsdaprenentatgeib.cat>.
Presentació d’instàncies
1. La sol·licitud de participació es farà d’acord amb el model d’instància del camp
d’aprenentatge que se sol·licita i que es troba a la web informativa dels camps.
2. Les sol·licituds s’han de tramitar amb el procediment que apareix en la pàgina
web on es troba el model de sol·licitud.
3. El termini de presentació d’instàncies serà del 15 al 31 de maig. Si el darrer dia és
dissabte o diumenge, s’entén que s’allarga el termini fins al dilluns següent.
4. En la sol·licitud han de constar les dates que se sol·liciten amb caràcter
orientatiu però, en cas que ja hagin estat adjudicades, se n’assignaran d’altres
tan pròximes a les sol·licitades com sigui possible.
Procés d’assignació d’estades
1. Durant els quinze dies següents a la finalització del termini de presentació
d’instàncies, el professorat dels camps d’aprenentatge ordenarà les sol·licituds
d’acord amb aquests criteris:
a) Tenen prioritat:
Les sol·licituds presentades per a grups del segon cicle d’educació infantil,
d’educació primària, d’educació secundària obligatòria i altres estudis
directament relacionats amb les activitats del camp sol·licitat.
Les sol·licituds presentades per centres sostinguts amb fons públics.
Les sol·licituds per a estades de més d’un dia en els camps on es pot
pernoctar.
Les sol·licituds dels centres educatius que, per conveni amb les entitats
propietàries de les instal·lacions del camp, en tenen prioritat.
b) Criteris de baremació:

Tenir una trajectòria que demostra una continuïtat en l’estada i/o la
presentació d’experiències didàctiques relacionades amb les activitats
realitzades en el camp: fins a 4 punts.
Participar en el programa de Centres Ecoambientals: 1 punt.
Tant per cent d’alumnat de necessitat específica de suport educatiu en el
centre: fins a 2 punts.
No haver participat en els darrers quatre cursos escolars: fins a 2 punts.
En els dos darrers cursos, per cada any que s’ha sol·licitat plaça en el
termini establert i no se n’ha obtinguda:1 punt.
2. Les sol·licituds s’ordenaran per prioritat i per puntuació i, en cas d’empat, per
ordre de registre d’entrada.
3. S’assignaran les estades sol·licitades seguint l’ordre establert, tot i que cada
camp d’aprenentatge podrà aplicar un percentatge d’ocupació per etapes,
segons l’oferta educativa: educació infantil, primària i secundària, que haurà de
fer pública abans del procés de sol·licitud.
4. Per tal d’afavorir la participació d’alumnes de diferents centres, quan el nombre
de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, s’adjudicarà un màxim
d’estades en funció del nombre total de grups del centre.
5. Els camps d’aprenentatge que tenguin menys sol·licituds que places disponibles,
hauran d’atendre totes les sol·licituds.
Publicació de llistes
1. A partir de dia 16 de juny, es publicaran les llistes d’estades assignades a la web
<http/www.campsdaprenentatgeib.cat>. Aquestes llistes detallaran de cada
centre sol·licitant:
a) La puntuació obtinguda.
b) Les dates de l’estada assignada o la denegació de l’estada per falta de places
disponibles.
2. Els camps d’aprenentatge també comunicaran per correu electrònic, a cada
centre docent, el resultat de la seva sol·licitud. En cas de tenir assignada una
estada, es concertarà el dia de trobada de preparació d’activitats amb el
professorat responsable del projecte de participació.

3. Els camps d’aprenentatge que tenguin més sol·licituds que places disponibles,
obriran una llista d’espera ordenada per puntuació obtinguda en l’aplicació del
barem, perquè, en cas que s’anul·li alguna estada, es pugui cobrir amb algun
dels centres que no obtingueren plaça respectant l’ordre de puntuació.
Formalització de la inscripció
1. Els centres docents han de confirmar, abans del 25 de juny, l’acceptació de
l’estada assignada.
2. Els centres que no confirmin l’acceptació de l’estada en perdran el dret i aquesta
estada es podrà oferir als centres de la llista d’espera, sempre respectant l’ordre
de puntuació obtinguda en el procés de baremació.
Sol·licitud d’estada fora del termini establert
Els camps d’aprenentatge que tenguin menys sol·licituds que places disponibles,
hauran d’atendre les sol·licituds que es presentin en qualsevol moment del curs
escolar, sense necessitat d’aplicar cap barem, però respectant l’ordre de registre
d’entrada.
Preparació de l’estada
El professorat responsable de les estades assignades ha de preparar l’activitat
d’acord amb el professorat del camp, i n’ha de mantenir la coordinació necessària
perquè la qualitat pedagògica de l’estada quedi garantida.
Palma, 2 de febrer de 2011
El director general d’Innovació i Formació del Professorat

Miquel Perelló Oliver

