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FITXA 

NOM DEL TALLER: Menorca al plat de l’escola 

Responsable de l’execució: Associació Leader Illa de Menorca 

Tel. del responsable de l’execució: 971.35.56.60 

A/e del tallerista: leader.menorca@cime.es 

Nre. de sessions proposades: 1 sessió cada grup/classe 

Lloc d’execució del taller: Espais municipals i/o els patis coberts de les escoles 

Destinataris: Fillets/etes de 1r, 2n, 3r cicle d’educació primària 

 

DESCRIPCIÓ del taller:  

La cúpula és una proposta pedagògica itinerant encaminada a donar a conèixer i valorar la 
producció agroalimentària de l’àmbit rural. Conèixer els productes que s’hi elaboren, el paisatge 
que es genera, entendre l‘impacte que genera el consum d’aquests productes en la nostra 
economia i tradicions, etc. son els objectius de la nostra activitat. Tots els infants que visitin la 
cúpula seran coneixedors de la importància del mon rural en l’alimentació i la producció de les 
primeres matèries, molt lligades a l’illa en que vivim. 

L’associació Leader Menorca presenta aquesta activitat amb una cúpula inflable i semiesfèrica que 
ofereix al públic una experiència visual immersiva i molt atractiva que permet descobrir zones 
rurals on s’elaboren molts dels productes bàsics de la nostra dieta. Així, oferim a cada grup de 
primària una visita a les instal·lacions que anirà acompanyada de material educatiu. Concretament 
s’ofereix: 

- Cúpula: es tracta d’un inflable que permet la immersió en una experiència visual de 360º per 
conèixer com, qui i on es produeixen els principals aliments que podem cuinar i servir diàriament a 
casa nostra.  

Nom de l’entitat: Associació Leader Illa Menorca 

NIF:  G57111833 

Adreça postal completa:  Carretera Me-5 Maó-Es Grau, Km 0,5 07700 

(Sa Granja) 

Telèfons de contacte:    971.35.56.60                            

A/e de l’entitat: leader.menorca@cime.es / tbp.leader@cime.es 



- Càpsules temàtiques: la proposta gira al voltant de la visualització de 6 vídeos (coneguts com a 
càpsules temàtiques) d’aproximadament 5-7 minuts de duració cadascuna. La projecció està 
conduïda per un monitor que farà una petita presentació i que anirà intervenint i explicant 
continguts de les càpsules. En concret, es proposa la visualització de: el procés de l’extracció i 
elaboració de la mel, de l’elaboració dels productes làctics, la mostra d’algunes varietats de marisc, 
el consum de l’oli d’oliva, i finalment la presentació del projecte “Menorca al plat de l’escola” en el 
que es sensibilitza als nens de la importància de consumir producte de proximitat tant a les llars 
com als menjadors de les escoles.  

- Jocs col·lectius: en funció de l’edat dels infants que visitaran la cúpula, per tal d’aprofundir en la 
temàtica, s’oferiran un seguit d’activitats i jocs en els quals es treballarà en grup. S’interpretaran 
mapes, s’analitzaran situacions, es faran dibuixos i endevinalles, tot per reflexionar i aprendre amb 
els continguts que s’acaben de veure. 

Per tant, els infants primer entrarien dins la cúpula per a veure les diferents càpsules temàtiques i a 
continuació, sortirien a l’exterior per a fer les activitats pensades per a cada grup segons l’edat. En 
total, l’activitat tindria una durada d’uns 45-55 minuts.  

Creiem que aquesta activitat pot anar dins l’apartat d’ “activitats novetat” i es pugui anar fent 
recordatori a cada escola del taller. Igualment, volem que la cúpula sigui visitada pel màxim nombre 
d’infants i si es posa dins el catàleg de tallers i les escoles només en poden escollir dos de tot el 
llistat, molts dels infants quedarien sense gaudir de l’activitat.  

 

OBJECTIUS:  

Mostrar als infants un contingut audiovisual tot posant en valor la producció agroalimentària de 
l’àmbit rural.  

Potenciar el consum de producte de proximitat tot donant-li un major valor a l’elaboració i el 
comerç agroalimentari local.  

Conscienciar de la gran varietat gastronòmica que existeix a l’illa de Menorca i també, ser 
coneixedors de les millors èpoques en que trobar cada producte.  

 

CONTINGUTS:  

 Conceptes que es treballaran:  

Es treballaran conceptes propis del món rural: s’aportaran dades, imatges, mapes i reflexions sobre 
el que aporta i sobre la situació en que es troba. Es posaran situacions concretes i l’infant podrà 
sentir-se reflectit en moltes d’elles ja que amb les imatges s’aconsegueix traslladar-lo en el lloc on 
ocorre cadascuna d’ella (casa, hort, cuina, menjador, etc).  

 



 Actituds/valors a potenciar: 

Pel fet de tractar-se d’una activitat molt diferent dotada d’uns continguts molt arrelats a Menorca 
però dins una infraestructura molt innovadora, es vol potenciar la curiositat dels infants, l’escolta i 
l’empatia cap a noves formes d’aprenentatge, i la convivència en un espai reduït tot respectant 
unes normes que afavoreixin l’aprenentatge del grup.  

A més a més, amb aquesta activitat, es vol aconseguir transmetre el valor pels productes de 
Menorca, donar la importància que mereix el procés d’elaboració dels productes, posar èmfasi en 
el factor humà que hi ha al darrere, conduir als infants cap als bons hàbits alimentaris amb 
productes ecològics i/o de proximitat i finalment, que s’entengui el problema del malbaratament 
d’aliments. 

 

METODOLOGIA de treball:  

 Abans de la sessió: 

L’Associació Leader Menorca oferirà a l’equip educatiu de cada centre educatiu que tingui la 
intenció de visitar la cúpula, el material didàctic que el personal de la cúpula tractarà amb els 
infants. Si es vol, podrà rebre material complementari per a reforçar aquesta visita amb una unitat 
didàctica.  

 Durant la sessió: 

La visita iniciarà amb l’explicació introductòria de la persona encarregada de l’activitat. A 
continuació s’entrarà dins la cúpula per a visualitzar les càpsules. En acabar, els infants sortirien per 
a realitzar, a l’exterior de la mateixa, alguna activitat proposada que ajudi a reforçar allò explicat en 
els vídeos visualitzats.  

 Després de la sessió: 

Cada fillet/a podrà endur-se el material preparat per a la sessió per potenciar i seguir aprofundint 
en els coneixements adquirits.  

 

ALTRES OBSERVACIONS 

La cúpula està preparada per a ser muntada en un recinte interior amb unes dimensions mínimes 
de 6 metres de diàmetre i 4,5 metres d’alçada (requereix d’uns 8 metres quadrats). Ha de tenir 
punt de llum i ser un lloc aïllat del soroll. 

Preferiblement la cúpula ha de ser muntada en un espai interior (pavelló, zona coberta, etc.) ja que 
no està dissenyada per ser muntada en exteriors. En cas de ser muntat en un pati d’una escola, 
hauria de ser a un espai amb ombra, resguardat del vent i en un dia en que la previsió de pluja sigui 



del 0%. Les condicions meteorològiques han de ser òptimes. Per tant, la millor opció sempre es ser 
muntada a l’interior.  

Les càpsules que es projectaran estan pensades per a infants d’entre 5 i 12 anys.  

Dins la cúpula hi caben fins a 30 menors d’aquesta edat.  

Cost del projecte: l’activitat no té cost per a les escoles, únicament es demana que col·laborin en la 
impressió dels materials didàctic que s’utilitzaran en ella.  

 

 

Galeria de fotos del projecte:  

    

 

 

 


