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XERRADES FORMATIVES 

 Ecoauditoria de residus 
 Què en feim dels residus a Mallorca? 
 Consum Responsable 
 Reciclar? per a què? 
 Compost 
 Consum sostenible i Nadal 
 Material Escolar Sostenible 
 La Problemàtica dels envasos plàstics 
 Reducció, la primera R 
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 Sons Reciclats 
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 Teatre i teresetes 
 Decoració nadalenca 
 Ens disfressam amb deixalles 
 Taller de Sant JoRRRdi 
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 Transformam la roba 
 Residus i Llavors 
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 Feim sabó 
 Cicle de la vida dels materials 
 Taller de Consum i Publicitat 
 Gimcana de les 3R 
 Mercadet d’intercanvi 
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XERRADES FORMATIVES 

Xerrada: Ecoauditoria dels residus 
 
DESCRIPCIÓ - Sessió formativa per a professors que pretén mostrar el 

procediment per a realitzar una ecoauditoria sobre els residus 
reciclables al mateix centre educatiu. 
 

OBJECTIUS -Conèixer la situació ambiental del centre (Diagnòstic). 
-Cercar alternatives pràctiques per a minimitzar els problemes 
ambientals detectats (Propostes de millora). 
-Prioritzar i Temporalitzar les propostes amb un procés 
participatiu i consensuat (Pla d’acció). 
-Augmentar el percentatge dels residus reciclats al centre.  
 

CONTINGUTS -Què és una ecoauditoria? Objectius 
-Què podem esperar d’una ecoauditoria? 
-Continguts que es treballen  
-Què auditar? 
-Quan fer l’auditoria? 
-Qui hi ha de participar? 
-Els agents implicats 
-Etapes de l’ecoauditoria 
-Difusió  
-Resum del procés 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada.  
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Xerrada: Què en feim dels residus a Mallorca? 

 
 
 

NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els cicles. Alumnes a 
partir del tercer cicle de primària. 

LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25  porefessors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada. 

DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes. 
Explicació dels diferents residus que es produeixen a l’illa i com 
es gestionen per mitjà del Pla Director Sectorial per a la Gestió 
dels Residus Urbans a Mallorca, que ens explica on hem de 
llançar cada residu i què es fa amb ell. 
 

OBJECTIUS -Fer conèixer els diferents tractaments que es fan als residus a 
l’illa de Mallorca. 
-Saber quines dificultats i impactes es produeixen a les diferents 
fases de producció, tractament i reciclatge dels residus; així com 
els seus beneficis 
-Agafar consciència de la importància de les 4R i ajudar a 
transmetre uns valors que permetin crear un nou model de 
comportament envers la problemàtica dels residus. 
 

CONTINGUTS -Introducció. 
-Descripció de la situació actual: dades de producció, recollida 
selectiva i tractament dels RU. 
-Objectius de recollida i alternatives de tractament del residu 
urbà resta o rebuig. 
-Plantes de tractament de les diferents fraccions de residus. 
-Què hi podem fer nosaltres: les 3R 
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Xerrada Consum Responsable 
 
 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa per a reflexionar sobre els patrons de consum 

de les nostres societats.  
OBJECTIUS -Conèixer que existeixen alternatives al consum actual. 

- Aprendre a tenir un consum més responsable 
- Entendre l’existència d’un consum ecològic. 
- Fer un consum solidari i crític. 

CONTINGUTS Es presenten les pautes de consum de la societat actual, es 
mostren diferents alternatives i es mostren exemples de 
contrapublicitat per fer una societat més crítica amb el consum.  

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER 
INFORMACIÓ  

971477239 
RESERVES  En prenen part els centres adscrits al programa educatiu 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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Xerrada: Reciclar? per a què? 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes. 

Explicació dels beneficis del reciclatge basats en l’estalvi de 
matèries primeres i la reducció dels residus. 
 

OBJECTIUS -Conèixer l’impacte ambiental que produeixen els residus i els 
seus tractaments. 
-Fomentar la reducció i la reutilització abans d’arribar al 
reciclatge. 
-Visualitzar la importància i els beneficis concrets del reciclatge 
enfront la recuperació o l’abocament. 
-Difondre mesures pràctiques senzilles per a millorar el nostre 
comportament ambiental en el dia a dia. 
-Motivar a la gent al reciclatge. 
 

CONTINGUTS -Dades residus a Mallorca i tractaments. 
-Les 3 R 
-Alternatives possibles del dia a dia (comprar, casa, escola, 
feina) 
-Reciclatge del paper 
-Reciclatge dels envasos 
-Reciclatge del vidre 
 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els cicles. Alumnes a 

partir del tercer cicle de primària. 
LLOC DE REALITZACIÓ Al centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada.  
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Xerrada Compost 
 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa per a professors. 

Explicació de com elaborar un bon compost a partir dels residus 
orgànics que generem. Tècniques per a una correcta elaboració 
d'aquest preuat producte. 
 

OBJECTIUS Conscienciació sobre la problemàtica de la generació de residus 
Conscienciació sobre la problemàtica de la pèrdua de sòl fèrtil i 
l’amenaça de la desertificació. 
Coneixement de la tècnica de compostatge casolà i beneficis 
principals 
  

CONTINGUTS Que és el compost? 
Per què hem de fer compost? 
De què es fa el compost? 
Preparació (Eines, Materials a barrejar) 
Materials per a compostar 
Materials No aptes per a compostar 
Passes a seguir 
Temperatura, humitat i aireig 
La importància dels cucs en el compost 
Obtenció del compost 
Possibles incidències 
Avantatges de fer compost 
Compostador o a l’aire lliure 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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Xerrada: Consum sostenible i Nadal 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa que recull bones pràctiques i consells per a 

viure un Nadal més sostenible. 
 

OBJECTIUS -Conèixer el consum massiu que es desenvolupa en aquesta 
època de l’any. 
-Ensenyar diferents exemples per decorar les escoles, cases 
amb envasos lleugers, paper i cartró. 
-Donar consells per un Nadal més sostenible. 
 

CONTINGUTS -Es mostren diferents exemples de decoració nadalenca als 
diferents centres educatius. 
-Es recomanen propostes alternatives al consum desmesurat 
apostant per un de més responsable, ecològic, solidari i crític. 
Propostes de regals, menjars, transport... 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir del tercer cicle de Primària. 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada 
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Xerrada Material Escolar Sostenible 
 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa a on aprenem quines són les millors opcions de 

consum de material escolar i a saber que hi ha darrera cada 
producte que utilitzem diàriament al centre. . 

OBJECTIUS - Donar a conèixer de quin material estan fets els estris que 
utilitzem a l’escola. 
  
-Mostrar l’alternativa que hi ha a aquests. 
 
-Explicar els exemples de Motxilles Verdes.. 

CONTINGUTS - Aprendre a consumir 
- Quins materials podem trobar a l’escola? 
- Per què cal comprar material ecològic? 
- Quins materials escolars convé comprar? 
- Fes un bon paper 
- Un recull de materials escolars sostenibles 
- On podem comprar material escolar? 
- Iniciatives de les Motxilles Verdes. 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER 
INFORMACIÓ  

971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada.  
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Xerrada La Problemàtica dels envasos plàstics 
 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa sobre els envasos plàstics i la seva 

problemàtica ambiental.  
OBJECTIUS - Donar a conèixer l’origen del plàstic i el seu procés de 

formació. 
  
- Explicar els diferents usos i el seu impacte si no es tracten bé 
després de la seva utilització.   
 
- Proposar el seu tractament correcte i observar noves 
alternatives al plàstic i que podem fer nosaltres.  

CONTINGUTS - Definició i classes. 
- Producció i ús. 
- Característiques. 
- Contaminació per plástics. 
- Problemàtica de les bosses. 
- Les 3 “Rs” amb els plàstics 
- Bioplàstics 
- Allò que tú pots fer. 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER 
INFORMACIÓ  

971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada.  
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Xerrada R1: Reducció, la primera R 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa sobre la importància de la reducció com a 

base per al inici d’un consum sostenible. Diferents tècniques de 
reducció aplicables a l’àmbit escolar i familiar.  

OBJECTIUS -Entendre la importància que té la reducció dins la nostra 
societat de consum. 
-Donar prioritat a la reducció com a primera “R” dins la regla de 
les 3 “Rs”: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. 
-Fer partícips a tots els actors de la comunitat educativa en la 
reducció de recursos i residus dins el centre. 
-Posar en pràctica diferents dinàmiques que treballen la 
reducció des de diferents perspectives i àmbits d’actuació. 
-Conèixer diferents formes de reducció 
 

CONTINGUTS -Durabilitat 
-Com reduir els residus? 
-La reducció del Consum 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els cicles. Alumnes a 

partir del tercer cicle de primària. 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada. 
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Xerrada R2: Reutilització, la vida continua 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa sobre la segona R i la seva aplicació a l’àmbit 

escolar, familiar... Accions vitals per a evitar llençar coses que 
encara són aprofitables. Descobrir el valor de moltes coses a les 
que, un dia, les hi varem dir residus... 
 

OBJECTIUS -Aprendre de la segona R 
-Explicar les possibles utilitzacions d’aquesta R 

CONTINGUTS -Es detallaran exemples per aplicar a la reutilització en tots els 
àmbits del centre.  

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir del tercer cicle de primària. 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada.  
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Xerrada R3: Reciclatge, es tanca el cercle 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes a partir del tercer 

cicle de primària. 
Explicació dels beneficis del reciclatge basats en l’estalvi de 
matèries primeres i la reducció dels residus. 
 

OBJECTIUS -Conèixer l’impacte ambiental que produeixen els residus i els 
seus tractaments. 
-Visualitzar la importància i els beneficis concrets del reciclatge 
enfront la recuperació o l’abocament. 
-Difondre mesures pràctiques senzilles per a millorar el nostre 
comportament ambiental en el dia a dia. 
-Generar canvis a l’entorn directe de l’escola: bar, material 
escolar, compres, etc. 
 

CONTINGUTS -Dades residus a Mallorca i tractaments. 
-Les 3 R 
-Alternatives possibles del dia a dia (comprar, casa, escola, 
feina) 
-Reciclatge del paper 
-Reciclatge dels envasos 
-Reciclatge del vidre 
 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir del tercer cicle de primària. 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada.  
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Xerrada R4: Recuperar, l’energia de les coses 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes a partir del tercer 

cicle de primària. 
Explicació dels beneficis i inconvenients de la recuperació com a 
tractament dels residus sòlids urbans. 
 

OBJECTIUS -Conèixer l’impacte ambiental que produeixen els residus i els 
seus tractaments. 
-Fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge abans 
d’arribar a la recuperació. 
-Visualitzar els beneficis concrets de la recuperació enfront 
l’abocament. 
-Difondre mesures pràctiques senzilles per a millorar el nostre 
comportament ambiental en el dia a dia. 
-Generar canvis a l’entorn directe de l’escola: bar, material 
escolar, compres, etc. 
 

CONTINGUTS -Dades residus a Mallorca i tractaments. 
-Beneficis de la recuperació energètica i inconvenients 
-Alternatives possibles del dia a dia (comprar, casa, escola, 
feina) 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells i Alumnes 

a partir del tercer cicle de primària. 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada 
 



 

15 de 49 

 
Xerrada: Groc 

 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes a partir del tercer 

cicle de primària. 
Anàlisi de la fracció dels envasos dels RSU. Explicació de 
l’origen, la producció i de les possibles gestions d’aquesta 
fracció i de les dades associades a cada tractament. 
 

OBJECTIUS -Conèixer els diferents tipus d’envasos lleugers.  
-Conèixer l’impacte ambiental que produeixen tant la producció 
dels envasos com els seus tractaments com a residu. 
-Fomentar la separació per a una millor selecció dels residus 
d’envasos lleugers. 
-Difondre mesures pràctiques senzilles per a millorar el nostre 
comportament ambiental en el dia a dia. 
-Generar canvis a l’entorn directe de l’escola. 
 

CONTINGUTS -Tipus d’envasos i materials 
-Origen i fabricació del envasos.  
-Ús actual i passat. 
-Dades residus a Mallorca i tractaments de la fracció envasos. 
-Les 3 R 
-Alternatives possibles del dia a dia (comprar, casa, escola, 
feina) 
 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir del tercer cicle de primària. 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada.  
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Xerrada: Blau 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes a partir del tercer 

cicle de primària. 
Anàlisi de la fracció de paper dels RSU. Explicació de l’origen, la 
producció i de les possibles gestions d’aquesta fracció i de les 
dades associades a cada tractament. 
 

OBJECTIUS -Conèixer l’impacte ambiental que produeixen tant la producció 
del paper com els seus tractaments com a residu. 
- Fomentar la separació per a una millor selecció dels residus de 
paper. 
-Difondre mesures pràctiques senzilles per a millorar el nostre 
comportament ambiental en el dia a dia. 
-Generar canvis a l’entorn directe de l’escola:  
 

CONTINGUTS -Origen i fabricació del paper.  
-Ús actual i passat. 
-Dades residus de paper a Mallorca i tractaments. 
-Les 3 R 
-Alternatives possibles del dia a dia (comprar, casa, escola, 
feina) 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir del tercer cicle de primària. 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar la xerrada.  
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Xerrada Verd 
 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa per a professors. 

Anàlisi de la fracció de vidre dels RSU. Explicació de l’origen, la 
producció i de les possibles gestions d’aquesta fracció i de les 
dades associades a cada tractament. 
 

OBJECTIUS Conèixer l’impacte ambiental que produeixen tant la producció 
del vidre com els seus tractaments com a residu. 
Fomentar la reducció i la reutilització abans d’arribar al 
reciclatge. 
Difondre mesures pràctiques senzilles per a millorar el nostre 
comportament ambiental en el dia a dia. 
Generar canvis a l’entorn directe de l’escola: bar, material 
escolar, compres, etc. 
 

CONTINGUTS Origen i fabricació del vidre.  
Ús actual i passat. 
Dades residus de vidre a Mallorca i tractaments. 
Les 3 R 
Alternatives possibles del dia a dia (comprar, casa, escola, feina) 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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Xerrada Marró 
 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa per a professors. 

Anàlisi de la fracció d’orgànica dels RSU. Explicació de l’origen i 
de les possibles gestions d’aquesta fracció i de les dades 
associades a cada tractament. 
 

OBJECTIUS Conèixer l’impacte ambiental que produeixen els seus 
tractaments com a residu.  
Conscienciació sobre la problemàtica de la pèrdua de sòl fèrtil i 
l’amenaça de la desertificació. 
Fomentar el compostatge casolà o el reciclatge. 
Difondre mesures pràctiques senzilles per a millorar el nostre 
comportament ambiental en el dia a dia. 
Generar canvis a l’entorn directe de l’escola: bar, material 
escolar, compres, etc. 
 

CONTINGUTS Que és la matèria orgànica? 
Ús actual i passat. 
Dades residus orgànics a Mallorca i tractaments. 
Les 3 R 
Alternatives possibles del dia a dia (comprar, casa, escola, feina) 
Avantatges de fer compost i de reciclar la fracció orgànica. 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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TALLERS 

Taller Juguem amb les Deixalles 
 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa de construcció de diferents jocs, joguines, jocs 

de taula, malabars, etc., senzills i bons d’elaborar, amb tota 
classe de residus.  
 

OBJECTIUS -Fer joguines i jocs amb materials de residus i/o elements 
naturals. 
- Aprendre a donar valor al que se sol tirar. 
-Fomentar la creativitat i la imaginació entre els alumnes. 
-Participació de tota la comunitat educativa en l’elaboració de 
jocs / joguines pel centre. 
-Tenir un espai a una aula, sala, biblioteca destinat a guardar 
aquelles joguines i inclús marcar-les per saber quines són.   
 

CONTINGUTS  Es mostren diferents jocs, joguines, entreteniments al pati 
elaborats amb residus. 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir del primer cicle de primària (depenent de 
l’activitat) 

LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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Imatges: 
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Taller de Bijuteria i accessoris alternatius 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes.  

Renovam la nostra imatge amb creativitat. Aprenem a fer 
arracades, collars, polseres, anells, carteres, bosses... aprofitant 
tot tipus de material de rebuig.. 
 

OBJECTIUS -Conscienciació sobre la problemàtica de la generació de 
residus. 
-Fomentar la reutilització. 
-Potenciar la imaginació i creativitat de l’alumnat 
-Esperonar la realització de treballs manuals, accessoris de 
vestir i de decoració i altres objectes amb material de rebuig. 
 

CONTINGUTS -Problemàtica dels residus 
-Idees i exemples de reutilització aplicats a la bijuteria, joieria, 
accessoris i complements. 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir del primer cicle de primària (depenent de 
l’objecte a fer)  

LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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Imatges 
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Taller de Sons Reciclats 
 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa de construcció d’instruments musicals a partir 

de material reutilitzat. Experimentar la música a partir de ritmes 
i sons senzills, de manera divertida i utilitzant la imaginació.  
 

OBJECTIUS -Conscienciació sobre la problemàtica de la generació de 
residus. 
-Potenciar la imaginació i creativitat de l’alumnat. 
-Possibilitat de combinar amb musicoteràpia: Utilització de la 
música (sons, trossos musicals i estructures rítmiques) per 
aconseguir objectius terapèutics a nivell psicològic i 
psicomotriu: la restauració, manteniment i millora de la salut 
mental i física.  
 

CONTINGUTS Es mostren diferents instruments musicals de tot tipus i 
varietats elaborats amb residus. 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir del primer cicle de primària (depenent de 
l’objecte a fer) 

LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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Imatges 
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Taller de Decoració amb deixalles 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes a partir del primer 

cicle de primària (depenent de l’activitat) 
Millorem la imatge de l’aula i del centre amb imaginació i fems. 
Crearem objectes de decoració a partir de vidre, envasos i 
paper que ja no ens serveixin. 
 

OBJECTIUS -Conscienciació sobre la problemàtica de la generació de 
residus. 
-Fomentar la reutilització. 
-Potenciar la imaginació i creativitat de l’alumnat 
-Esperonar la realització de treballs manuals, joguines, 
decoració i altres objectes amb material de rebuig. 
 

CONTINGUTS -Problemàtica dels residus 
-Exemples de reutilització aplicats a la decoració de l’aula, el 
centre o la casa. 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells i alumnes 

a partir del primer cicle de primària (depenent de 
l’activitat) 

LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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Imatges 
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Taller de teatre i teresetes 

 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes a partir d’educació 

infantil (depenent de l’activitat) 
Construïm teresetes i creem el nostre propi teatre amb material 
de rebuig.  
 

OBJECTIUS -Conscienciació sobre la problemàtica de la generació de 
residus. 
-Fomentar la reutilització. 
-Potenciar la imaginació i creativitat de l’alumnat 
-Esperonar la realització de treballs manuals, joguines, 
decoració i altres objectes amb material de rebuig. 
-Col·laborar en la inclusió del llenguatge teatral i els titelles al 
programa escolar (La feina amb titelles està íntimament lligada 
al treball corporal, expressiu, musical, plàstic i literari) 
 

CONTINGUTS -Problemàtica dels residus 
-Exemples de reutilització aplicats a l’elaboració de teatre i 
teresetes i complements: 
-Titelles de vareta 
-Titelles de guant 
-Titelles de fils 
-Titelles de dit 
-Ombres xineses 
-Escenaris 
-Des de darrere l’escenari 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir d’educació infantil. 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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Imatges 
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Taller de decoració nadalenca 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes a partir d’educació 

infantil (depenent de l’activitat) 
Realització i mostra d’objectes realitzats a partir de residus que 
poden fer servir com a decoració de  
les festes de Nadal. 
 

OBJECTIUS -Conscienciació sobre la problemàtica de la generació de 
residus. 
-Fomentar la reutilització. 
-Potenciar la imaginació i creativitat de l’alumnat 
-Esperonar la realització de treballs manuals, joguines, 
decoració i altres objectes amb material de rebuig. 
 

CONTINGUTS -Problemàtica dels residus 
-Exemples de reutilització aplicats a l’elaboració de decoració 
específica per a Nadal de l’aula, el centre o la casa. 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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IMATGES 
 



 

31 de 49 

Taller ens disfressam amb deixalles 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors. 

Idees i exemples per elaborar les disfresses de manera 
sostenible. 
 

OBJECTIUS -Conscienciació sobre la problemàtica de la generació de 
residus. 
-Fomentar la reutilització. 
-Potenciar la imaginació i creativitat de l’alumnat 
-Esperonar la realització de treballs manuals, disfresses, 
joguines, decoració i altres objectes amb material de rebuig. 
 

CONTINGUTS -Problemàtica dels residus 
-Metodologia 
-Materials 
-Exemples de reutilització aplicats a l’elaboració de disfresses, 
vestuari i complements. 
-Màscares 
-Capells 
-Disfresses amb cartró 
-Disfresses amb paper 
-Disfresses amb plàstics i envasos 
-Disfresses amb teles 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 alumnes/professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller. 
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IMATGES 
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Taller de Sant JoRRRdi 
 
 
DESCRIPCIÓ -Arriba el dia de l’amor i la cultura i, amb ell, l’amor al medi 

ambient i la cultura de la sostenibilitat. Fem flors, punts de 
llibre, llibretes i decoració per celebrar.-ho. I tot aprofitant 
residus, per a foragitar el drac de la insostenibilitat. 
 

OBJECTIUS -Combinar la diada de Sant Jordi i reutilització a partir de 
l’elaboració de flors i punts de llibres. 
 
-Potenciar la imaginació i creativitat de l’alumnat. 
 
 

CONTINGUTS  Es mostren diferents flors i punts de llibre elaborats amb 
residus. 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir d’educació infantil (depenent del tipus 
d’objecte) 

LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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IMATGES 
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Taller Reciclam per la pau 
 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa. Durant tot el curs escolar hi ha diferents actes 

encaminats a fer de la pau un símbol de llibertat. Dins aquest 
àmbit els residus també hi tenen cabuda utilitzant-los com a 
mitjà per elaborar murals i objectes relacionats amb la pau. 
 

OBJECTIUS -Combina diada de la pau amb les R 
 
-Realitzar murals i símbols relacionats amb la pau mitjançant 
residus.  

CONTINGUTS  Es mostraran diferents símbols i murals relacionats amb la 
festivitat de la pau.  

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER 
INFORMACIÓ  

971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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Taller Conte d’en Pepet 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes a partir d’Educació 

Infantil. 
El personatge d’en Pepet i els seus amics ajuden els més petits a 
fer les primeres passes en el camí de la separació de residus 
 

OBJECTIUS -Conscienciació sobre la problemàtica de la generació de 
residus.  
-Conèixer els colors dels diferents contenidors 
-Classificar els residus més habituals que hi ha a l’escola i a casa. 
-Fomentar la separació domiciliaria. 
-Afavorir una actitud positiva envers els residus. 
 

CONTINGUTS -La contaminació que provoca mesclar els diferents materials. 
-Tipus de materials. 
-Contenidors de recollida selectiva. 
-Ús dels contenidors de recollida selectiva. 
-Problemàtica dels residus 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres d’Infantil i primer cicle de Primària i 

alumnes a partir d’Educació Infantil.  
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. És necessària una 
aula amb espai. 
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IMATGES 
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Taller Transformam la roba 
 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa.Quanta roba llençam cada any als fems? 

Aquest taller consisteix en donar-li una nova vida a la roba que 
ja no ens posam, transformant-la o convertint-la amb altres 
coses útils. 
 

OBJECTIUS -Donar solució a la roba que tenim i que no utilitzam 
 
-Realitzar diferents utensilis a partir de roba usada 

CONTINGUTS  Es mostraran diferents objectes fets amb roba.  
 
NIVELL EDUCATIU  Mestres i professors de primària i secundària 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER 
INFORMACIÓ  

971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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Taller Residus i Llavors 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa. Tenim un hort a l'escola o bé volem aprendre 

a fer el planter per tal d'aprofitar les llavors d'un any per l'altre i 
així ser autosuficients. La proposta es reutilitzar diferents 
envasos i paper per a fer el propi planter amb llavors de 
varietats locals. 
 

OBJECTIUS -Aprendre a fer planters amb residus, potenciant la reutilització 
dels envasos i el paper, fent veure el seu valor material. 
-Donar a conèixer les llavors de varietats locals. 
 

CONTINGUTS -Es mostraran diferents planters fets amb residus per a després 
poder trasplantar les plantes als horts.  
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir d’Educació Infantil.  
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER 
INFORMACIÓ  

971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
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IMATGES 
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Taller Feim un bon paper 
 
 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa on s’aprèn a reciclar paper manualment i a 

decorar-lo amb elements naturals. També podem fer pasta de 
paper per a crear petits objectes 
 

OBJECTIUS -Aprendre a primera vista com es fa el paper reciclat. 
-Mostrar el procediment de reciclatge 
-Fer participar als agents al procés 
 

CONTINGUTS -S’elaborà paper reciclat 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells. Alumnes 

a partir d’Educació Infantil 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER 
INFORMACIÓ  

971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
Per realitzar aquesta sessió serà necessari que el centre aporti: 
 
- Paper de diari, revista, folis (el que vulgui el centre) amb aigua un dia abans de fer la 
visita. 
- Diaris per posar el paper reciclat a sobre 
- Taules per poder desenvolupar el taller 
- Un allargador en el cas que l’endoll estigui enfora del lloc on es realitzarà l’activitat, ja que 
necessitam energia elèctrica per fer funcionar la batedora.   
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IMATGES 
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Taller Feim sabó 

 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa per a professors. 

Realització i mostra de sabó realitzats a partir d’oli de cuina usat 
 

OBJECTIUS Conscienciació sobre la problemàtica de la generació de residus. 
Conscienciació sobre la greu problemàtica del tractament de 
l’oli com a residu. 
Conscienciar sobre la problemàtica de l’abús dels productes de 
neteja i la seva repercussió a l’entorn. 
Fomentar la reutilització. 
Incitar a la realització de sabons artesans i casolans amb oli 
usat. 
 

CONTINGUTS Problemàtica dels residus 
Motius. 
Base científica: reacció química de la saponificació. 
Materials.  
Eines. 
Procediment. 
Exemples de sabons fet amb oli reutilitzat  

 
NIVELL EDUCATIU Mestres tercer cicle de Primària i Professors de 

Secundària 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. És necessària una 
aula amb bona ventilació i aigua corrent a prop, sosa càustica (adquirible a qualsevol 
adrogueria) i oli usat homogeni. A més un equip de protecció (guants, davantal i, si pot ser, 
mascareta).  
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Taller Cicle de la vida dels materials 
 
 

NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de Primària i Secundària. 
Alumnes a partir del tercer cicle de primària.  

LLOC DE REALITZACIÓ Als centre educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors/alumnes 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
Una aula amb gran espai perquè hi pugui tenir cabuda el grup.  
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors i alumnes a partir del tercer 
cicle de primària 
Anàlisi crític de tot el procés i els impactes ambientals que es 
produeixen durant la vida d’un producte, des del “bressol a la 
tomba”, a través del concepte de “motxilla ecològica”. Es 
proposa el cicle de vida d'un objectes que es representaran a 
través d’un divertit joc. 

OBJECTIUS -Conscienciació sobre la problemàtica de la generació de 
residus.  
-Conscienciació sobre el cost real (el valor ecològic) de cada 
producte 
-Conèixer l’impacte ambiental que produeixen els residus i els 
seus tractaments. 
-Generar canvis en el consum diari cap a una actitud més 
responsable. 
-Aprendre a conèixer a discriminar els productes i els envasos 
perjudicials pel medi ambient. 
-Afavorir una actitud positiva envers els residus. 
 

CONTINGUTS -Concepte “motxilla ecològica” 
-Recorregut cicle de vida (etapa a etapa, amb opcions) 
-Comparació cicle natural 
-Explicació tractament residus 
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IMATGES 
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Taller de Consum i Publicitat 

 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa per a professors. 

Anàlisi sobre el paper de la publicitat i les seves estratègies per 
induir-nos al consum. Activitats per reflexionar i aprendre a 
tenir una visió més crítica. 
 

OBJECTIUS Facilitar eines per treballar la reflexió dels alumnes sobre els 
nostres patrons de consum i les seves repercussions socials i 
ambientals. 
Els condicionants dels nostres patrons 
Analitzar i conèixer el llenguatge publicitari. 
Descobrir la relació entre la publicitat i el consum 
Prendre consciència de la importància de la nostra llibertat com 
a consumidors. 
Prendre consciència dels drets que tenim com a consumidors. 
Prendre consciència de la capacitat d’incidència dels 
consumidors. 
Generar canvis en el consum diari cap a una actitud més 
responsable. 
Fomentar el consum responsable, i donar a conèixer el comerç 
just. 
 

CONTINGUTS Consum i patrons de consum 
Comunicació 
Publicitat 
Contrapublicitat 
Exemples i activitats proposades 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i professors de Primària i Secundària 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centre educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Educa4r 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Educa4R 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
RESERVES  En prenen part els centres adscrits al programa 

educatiu 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller. 
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Taller Gimcana de les 3R 
DESCRIPCIÓ -Sessió formativa per a professors. 

Idees i exemples de com organitzar una gimcana temàtica al 
centre. 
 

OBJECTIUS -Facilitar eines per organitzar després als alumnes una gimcana 
de contingut i/o continent ambiental 
-Fomentar el consum responsable. 
-Motivar i millorar la pràctica ambiental del centre mitjançant la 
reducció, la reutilització, el reciclatge i la recollida selectiva. 
-Fomentar la realització de treballs manuals, joguines, 
decoració i altres objectes amb material de rebuig. 
-Difondre les 3R d’una manera lúdica 
-Potenciar la imaginació i creativitat dels alumnes. 
-Generar una actitud positiva envers els residus. 
 

CONTINGUTS -Alguns consells generals 
-Proves:Quantes i quines proves es faran? Teòriques? 
Pràctiques? Exemples. 
-Proves finals:Quines? 
-Material:Quin material necessitarem a cada prova? 
-Control:Qui i com controlarà cada prova? 
-Puntuació:Com es puntuarà cada prova i la gimcana? 
-Recorregut:Quin serà el recorregut i l’ordre de les 
proves que seguiran els equips? 
-Participants:Qui hi participarà? quants nins totals?  
de quins cursos? quants equips? quants nin per equip? 
-Premis 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i professors de Primària i Secundària 
LLOC DE REALITZACIÓ Al centre educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller. 
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Taller Mercadet d’intercanvi 
 
 

DESCRIPCIÓ Sessió formativa per a professors. 
Els mercats d'intercanvi són un espai cívic on es poden intercanviar serveis i 
objectes encara útils per a uns, innecessaris per a uns altres. Aprenem el seu 
funcionament i per dur-lo a la pràctica als nostres centres.  
 

OBJECTIUS Facilitar eines per treballar la reflexió dels alumnes sobre els nostres patrons 
de consum i les seves repercussions socials i ambientals. 
Evitar la compra compulsiva de productes de consum.  
Reflexionar sobre el sentit de l’economia i humanitzar les relacions 
econòmiques.  
Evidenciar la capacitat individual de cadascú, al marge de l’economia. 
Permetre l'accés a alguns productes als sectors amb menys recursos.  
Reduir els residus generats i, per tant, beneficiar al medi ambient. 
Incrementar la diversitat d’experiències vitals. 
Generar canvis en el consum diari cap a una actitud més responsable. 
Fomentar el consum responsable, i donar a conèixer el comerç just. 
 

CONTINGUTS Conseqüències del nostre model de consum: socials, econòmiques i 
ecològiques 
Què és un mercadet d’intercanvi? 
Raons per a participar-hi/organitzar-ne un 
Funcionament 
Tipus i Exemples  
Banc del Temps 
Activitats paral·leles 
 

 
NIVELL EDUCATIU Mestres i professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Al centre educatiu 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER INFORMACIÓ  971477239 
 
OBSERVACIONS: 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller. 
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Taller Digue’m d’on vénen 
 
 
DESCRIPCIÓ Sessió formativa. Coneixem el que consumim? Sabem quin 

impacte ambiental tenen productes com el paper, els la 
tonyina, la soja, etc? Anàlisi dels punts negres de la producció i 
consum d’aquests productes. 
 

OBJECTIUS -Conèixer el que consumim 
 
-Donar a conèixer les llavors de varietats locals. 

CONTINGUTS  Es mostraran diferents planters fets amb residus.  
 
NIVELL EDUCATIU Mestres i Professors de tots els nivells 
LLOC DE REALITZACIÓ Als centres educatius 
HORARI 
LLOC DE TROBADA 

A determinar amb el centre. 
 

DURADA 1.00 – 1.30 h i seguiment posterior 
CAPACITAT 25 professors 
PERSONAL I MATERIAL Educadors  Deixalles 
ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ Deixalles 
 
CONTACTE PER 
INFORMACIÓ  

971477239 
 
OBSERVACIONS: 
 
La disponibilitat d’ordinador i projector és responsabilitat del centre. Cal veure si s’ha de 
menester cap material específic per a complementar el taller.  
 
 
CONTACTE 
Contacte 
 
Àrea Ambiental Fundació Deixalles 
c/Músic Baltasar Samper, 6 baixos, 07008 Palma 
971477239 
 
areaambiental@deixalles.rg 
 
 
 


