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Un curs més tenim el gust de presentar-vos el programa educatiu de l’Ajuntament de Maó, Amb bona lletra.  

Il·lusió i ganes d’encetar nous projectes s’uneixen per aconseguir que els infants i els joves, els vertaders protagonistes, puguin 
disposar d’un ampli i, sens dubte, variat ventall d’iniciatives, que som afortunats de poder oferir cada any al món educatiu del 
nostre terme municipal. L’objectiu final, com sempre, és que cada institució, en funció de les seves necessitats i expectatives, 
en pugui fer el millor ús pedagògic possible. 

Enguany, Amb bona lletra canvia de vestit, es muda, per començar un nou curs escolar i oferir a la gent més jove del municipi 
tot un conjunt d’activitats que acompanyin i complementin l’encomiable feina dels ensenyants. Perquè tothom (família, 
escola i Ajuntament) té —tenim— una evident responsabilitat compartida: educar. 

I és que la realitat social i les problemàtiques que vivim són complexes i participades, i, en conseqüència, cadascú, des de casa, 
des de l’escola o des del barri, ha de ser capaç de treballar i compartir objectius, esforços i il·lusions. Com a administració fidel 
a la filosofia de Maó, Ciutat Educadora, l’Ajuntament de Maó ha de continuar —i continuarà— treballant a partir del model 
d’una educació integral, com a forma de prevenció i millora contínua. 

Amb bona lletra ens ha permetre aprofundir novament en el coneixement del nostre extraordinari patrimoni ambiental, 
històric i cultural…, per saber qui som, d’on venim i cap on volem anar. Ens ha de permetre practicar oficis, conèixer habilitats 
diverses i aprendre més sobre un heterogeni conjunt d’activitats que complementen a la perfecció la difícil tasca que tenen 
encomanada els docents. 

I, en darrer terme, el programa educatiu ens ha de permetre conèixer la realitat social i les problemàtiques que ens envolten, 
per poder oferir eines vàlides i activitats útils a l’hora de treballar amb garanties la conscienciació ciutadana. I, per descomptat, 
també ens ha d’aportar els recursos i estratègies que permetin contribuir a la conservació i millora ambiental i social. Un repte 
que, com a societat, hem de ser capaços d’aconseguir. 

En definitiva, volem potenciar un sentiment conjunt de coneixement i estimació cap a la nostra ciutat, perquè ens ajudeu a 
millorar-la i a convertir-la en més accessible, sostenible i amable; en conseqüència, més humana. 

Ens acompanyau? 

Laia Obrador Pons 

Tinenta d'Alcaldia de l’Àmbit Socioeducatiu 
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QUÈ ÉS AMB BONA LLETRA? 

 

Amb bona lletra és el programa educatiu de l'Ajuntament de Maó, dissenyat per donar suport i acompanyar la feina 
educativa que realitzen els centres escolars d'infantil, primària i secundària. 
 
Amb bona lletra consisteix en una àmplia i variada oferta d'activitats complementàries (tallers, xerrades, excursions, etc.), que 
són impartides dins l'horari escolar per diferents professionals i s'ofereixen, de forma gratuïta, a tots els centres educatius 
públics i concertats de la nostra ciutat. 
 

QUÈ PRETÉN AMB BONA LLETRA? 

 
Ja fa més d'una dècada que l'Ajuntament de Maó es posa al servei de l'educació a través del programa Amb bona lletra. Per 
què? 

 
• Perquè Maó, com a Ciutat Educadora, assumeix la seva responsabilitat en la formació, promoció i desenvolupament dels 

infants i joves del nostre municipi. 
• Perquè, com a Ciutat Amiga de la Infància, cercam garantir l’íntegre desenvolupament i participació de tots els infants de 

Maó. 
• Perquè, com a equip de govern, creiem en la importància de l'educació per a la millora de la qualitat de vida de les 

persones. 
 
Amb aquest programa educatiu volem posar en valor el caràcter lúdic i plaent de l'aprenentatge; volem ajudar a connectar els 
continguts treballats a l'aula amb l'entorn físic i natural més proper; volem fomentar la convivència i la participació; volem 
ajudar a desenvolupar les àrees cognitives, motrius, afectives i relacionals de l’alumnat... En definitiva, volem contribuir a la 
promoció del desenvolupament de tots els infants i joves de la nostra ciutat. 
 

EIXOS TEMÀTICS 

 
Els tallers estan agrupats d’acord amb tres eixos temàtics: 
 

• Connecta't a tu mateix 

Aquí trobarem activitats pensades per ajudar infants i joves a aprofundir en el seu món emocional, a cuidar-se, a expressar el 
seu món interior, etc. 

Tallers de: 
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o Educació emocional 

o Salut 

o Expressió artística i creativitat  

 
• Coneix el teu entorn i la teva ciutat 

En aquest bloc temàtic hem agrupat activitats orientades a aprofundir en els continguts treballats a l'aula sobre els aspectes 
vivencial i lúdic. 
 
Tallers de: 

o Coneix la història i el patrimoni de la nostra ciutat 

o Educació per al medi ambient 

o Cultura 

o Divulgació científica 

 
• Relaciona't amb el món 

És el bloc temàtic on trobarem activitats creades per reflexionar sobre el món en què vivim, els valors que desenvolupam, els 
hàbits, l’ús de l'espai comunitari i de convivència... 
 
Tallers de: 

o Tradicions del món 

o Convivència  
o Participació 

o Educació viària 

o Les TIC 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 
COM FUNCIONA AMB BONA LLETRA 

 
A través de la pàgina web de l'Ajuntament de Maó, www.ajmao.org, podeu accedir a tota la informació relacionada amb el 
programa: http://ambbonalletra.ajmao.org/. 
 
Els centres educatius, després d'estudiar l'oferta d'activitats, poden iniciar la corresponent sol·licitud de les que més els 
interessin. 
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Cada centre disposarà d'un nom d'usuari i clau d'accés, personalitzats, que els seran facilitats pel Servei d'Educació de 
l'Ajuntament; açò els permetrà omplir la fitxa de sol·licitud de cada taller, realitzar les avaluacions i consultar les dades de les 
persones responsables de cada activitat. Per altra banda, també els permetrà tenir un resum de totes les activitats reservades i 
sol·licitades pel centre. 
 
El termini per sol·licitar els tallers és de l'1 al 15 d'octubre de 2016. 
 
Una vegada remeses les fitxes de sol·licitud, les persones responsables de cada taller es posaran en contacte amb la persona 
de referència que consti a la sol·licitud del respectiu centre escolar, per concretar dates i detalls per a la realització de l'activitat 
sol·licitada. 
 
En finalitzar l'activitat, cada professor/a haurà d'omplir una avaluació d’aquesta, per tal de recollir valoracions i suggeriments 
que permetin que la persona responsable del taller pugui millorar l'activitat. És recomanable realitzar aquesta avaluació el 
mateix dia que es dugui a terme l'activitat. 
 
Totes les activitats tenen caràcter gratuït. En el cas d’aquelles activitats que impliquin un desplaçament en autobús, el seu cost 
anirà a càrrec del centre respectiu. 
 
A l'apartat Novetats poden aparèixer noves activitats fora de termini i que surtin al llarg del curs escolar. En aquests casos, us 
notificarem i avisarem de les novetats que apareguin, perquè les pugueu sol·licitar si són del vostre interès. 
 
 

A QUI VA DIRIGIT 

Amb bona lletra va dirigit a: 
 

• Escoles infantils de Maó 

• Col·legis públics i concertats del municipi 
• Instituts 

• Escola de Persones Adultes 

 

TERMINIS 
 

• Sol·licitud de tallers: entre l'1 i el 15 d'octubre. DATA MÀXIMA: 15 D’OCTUBRE 

• Sol·licitud de novetats: us avisarem en el moment que s’ofereixin.  
• Avaluació d’activitats: en finalitzar el taller 
• Avaluació del programa: abans de finalitzar el curs 
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AVALUACIÓ 
 

El professorat haurà de realitzar un formulari d'avaluació per a cada activitat. Aquest document està penjat a la pàgina web 
del programa; s'hi accedeix introduint el nom d'usuari i la clau d'accés del centre. Us recomanam realitzar l'avaluació el mateix 
dia que l'activitat. 
 
També podeu avaluar el programa, en conjunt, des de l'apartat ENS AJUDES A MILLORAR EL PROGRAMA? Aquesta 
avaluació està dissenyada amb l'objectiu de poder adaptar el programa a les demandes dels centres i poder conèixer millor les 
seves necessitats. 
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ACTIVITATS DEL PROGRAMA EDUCATIU “AMB BONA LLETRA”  
ÍNDEX TEMÀTIC DE LES ACTIVITATS  
   

CONEIX-TE A TU MATEIX 
 
EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 
Una manera diferent de veure-hi. La fotografia 

Viu la música, viu les emocions  
Autoestim-Arte (I) (nou) 
Autoestim-Arte (II) (nou) 
Sentir, viure, conviure (nou) 
Coneixent MATEA (nou) 
Contes emocionants (nou) 
Encantat de conèixer-me (nou) 
 

SALUT 
 

Prevenció de la càries dental - el raspallat de les dents  
Prevenció de la càries dental - revisió dental  
Maniobres bàsiques per salvar vides 
L’alcoholèmia (nou) 
Mentida podrida. El que necessitam saber per consumir millor (nou) 
La sobirania alimentària (nou) 
Berenam, nyam, nyam! (nou) 
Arròs del món: Onigiri (nou) 
 

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I CREATIVITAT 
 
Taller de ceràmica 

Taller de llum i ombra (nou) 
Taller d’art contemporani: una proposta d’apropament i exploració de 
l’art contemporani, a partir del joc i l’experiència estètica infantil (nou) 
Ritme i moviment (nou) 
Música corporal (nou) 
1, 2, 3, ... ja ! (nou) 
Mô: Site Especific Dance Lab (nou) 
Laberintos y candiles (nou)  
 

 
 

CONEIX LA TEVA CIUTAT 

 
CONEIX LA HISTÒRIA I EL PATRIMONI DE LA NOSTRA 
 CIUTAT 
 
Cercant el tresor de Ca n’Oliver  
Maó al segle XVIII: literatura, arquitectura i context històric  
Taller de rondalles i llegendes 
El diari de Barba-Rossa. Gimcana cultural pels antics portals de Maó 
(nou) 
Jocs dinamitzats de simulació històrica (porta murada) (nou) 
Jocs dinamitzats de simulació històrica (camins de sal) (nou) 
Trepucó, una visita a la nostra prehistòria 

Descobrim l’arqueologia: excavam una naveta 

Menorca en temps de conquesta; què ens diu l’arqueologia de la vida 
entorn al 1287?  

 

CULTURA 

  

Aprenc a glosar! (nou) 
Orgue de Santa Maria: audicions pedagògiques (nivell I)  
Orgue de Santa Maria: audicions pedagògiques (nivell II)  
En Tomeu i na Guida, els gegants de Maó  

 

EDUCACIÓ PER AL MEDI AMBIENT 

 
Coneguem el nostre entorn 

Animalets  
Anam d’excursió 

Visitam un lloc   
Conèixer per conservar, conservar per conèixer  
Aprenent a reciclar 
Les aus 
Caixes niu  
Els vertebrats  
Coneix els bolets de Menorca  
L’aigua és vida, què en saps? (nou) 
Un viatge a través de la llana – telers (nou)  
Visita al parc Rubió i Tudurí 
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PARTICIPACIÓ 
 
Per a què anam a escola? Parlem de l’escola que volem (nou) 
Guanya participació (nou) 
Participació: dret o deure? (nou) 
 

RELACIONA’T AMB EL MÓN 
 
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

 
L’esquelet humà amaga la nostra història; com descobrir-la? 
(Ciudad Ciencia) 
 

TRADICIONS DEL MÓN 
 
Origami  
Iniciació als kanji  
Valors tradicionals del Senegal a través dels contes d’animals 
Músiques i danses de Cuba  
El meu viatge cap aquí. Una experiència migratòria en primera persona 
(nou) 
Capoeira: dansa, lluita, expressió corporal 
 

CONVIVÈNCIA 
La música com a joc per generar dinàmiques de grup (I) 
La música com a joc per generar dinàmiques de grup (nivell 2) 
Rosa o blau... tant se val! (nou)  
Gènere per a tercer cicle de primària (nou)  
Amb els demés, som +: “Com em pica el nas!” 

 
LES TIC 
 
Seguretat a Internet i a les xarxes socials per a l’alumnat 
Les TIC: Ús, abús, addicció i microviolència de gènere 

 

EDUCACIÓ VIÀRIA 
 
Educació viària  
Educació viària infantil  
Educació viària: bicicletes  
Educació viària: ciclomotors 
Educació viària: sistemes de retenció infantil al vehicle (SIR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS 

 
Excursions compartides (nou) 
Cavallets ecològics 



 

 

 

 

 
EDUCACIÓ 

INFANTIL 

 
EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

 
ESO 

 
BATX. I 
ESCOLA 
D’ART 

 
CICLES 

FORMATIUS 

I ADULTS 
 

ACTIVITATS P1 P2 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 1r 2n CF - ADULTS 

 

CONNECTA’T A TU MATEIX 
 Una manera diferent de veure-hi. La fotografia                   

 Viu la música, viu les emocions: “La tristesa i l’alegria”                   

 Viu la música, viu les emocions: “La por i l’amor o l’amistat”                   

 Viu la música, viu les emocions: “La ira i la pau”                   

NOU Autoestim-Arte (I)                   

NOU Autoestim-Arte (II)                   

NOU Sentir, viure, conviure                   

NOU Coneixent MATEA                   

NOU Contes emocionals                   

NOU Encantat de conèixer-me                   

 Prevenció de la càries dental - el raspallat de les dents                   

 Prevenció de la càries dental - revisió dental                   

 Maniobres bàsiques per salvar vides                   

NOU L’alcoholèmia                    

NOU Mentida podrida. El que necessitam saber per consumir millor                   

NOU La sobirania alimentària                   

NOU Berenam, nyam, nyam !                   

NOU Arròs del món: Onigiri                   
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ACTIVITATS P1 P2 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 1r 2n CF - ADULTS 

 Taller de ceràmica                   

NOU Taller de llum i ombra                   

NOU Taller d’art contemporani: una proposta d’apropament i 
exploració de l’art contemporani a partir del joc 

                  

NOU Ritme i moviment                   

NOU Música corporal                   

NOU 1, 2, 3, ... ja !                   

NOU Mô: Site Especific Dance Lab                   

NOU Laberintos y candiles                   

EL TEU ENTORN I LA TEVA CIUTAT 
 Cercant el tresor de Ca n’Oliver                   

 Maó al segle XVIII: literatura, arquitectura i context històric  
 

                  

 Taller de rondalles i llegendes 
 

                  

NOU El diari de Barba-Rossa. Gimcana cultural pels antics portals 
de Maó 

 

                  

NOU Jocs dinamitzats de simulació històrica (porta murada)                   

NOU Jocs dinamitzats de simulació històrica (camins de sal)                   

 Trepucó, una visita a la nostra prehistòria                   

 Descobrim l’arqueologia: excavam una naveta                   

 Menorca en temps de conquesta; què ens diu l’arqueologia 
de la vida entorn al 1287? 

                  

NOU Aprenc a glosar!                   

 Orgue de Sta. Maria: audicions pedagògiques (nivell I)                   

 Orgue de Sta. Maria: audicions pedagògiques (nivell II)                   
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ACTIVITATS P1 P2 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 1r 2n CF - ADULTS 

 En Tomeu i na Guida, els gegants de Maó                   

 Coneguem el nostre entorn                   

 Animalets                   

 Anam d’excursió                   

 Visitam un lloc                   

 Conèixer per conservar, conservar per conèixer                   

 Aprenent a reciclar                   

 Les aus                   

 Caixes niu                   

 Els vertebrats                   

 Coneix els bolets de Menorca                   

NOU L’Aigua és vida, què en saps?                   

NOU Un viatge a través de la llana (telers)                   

 Visita al parc Rubió i Tudurí                   

NOU Per a què anem a escola? Parlem de l’escola que volem                   

NOU Guanya Participació                   

NOU Participació, dret o deure?                   

RELACIONA’T AMB EL MÓN 
 Ciudad Ciencia.                   

 L’esquelet humà amaga la nostra història; com descobrir-la?                   

 Origami                   

 Iniciació als kanji                   

 Valors tradicionals del Senegal a través dels contes d’animals                   
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ACTIVITATS P1 P2 P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 1r 2n CF - ADULTS 

 Músiques i danses de Cuba                   

NOU El meu viatge cap aquí. Una experiència migratòria en 
primera persona 

                  

 Capoeira: dansa, lluita, expressió corporal                   

 La música com a joc per generar dinàmiques de grup (I)                   

 La música com a joc per generar dinàmiques de grup (II)                   

NOU Rosa o blau... tant se val !                   

NOU Gènere per a tercer cicle de primària                   

 Amb els demés, som +: “Com em pica el nas!”                   

 Seguretat a Internet i a les xarxes socials per a l’alumnat                   

 Les TIC: Ús, abús, addicció i microviolència de gènere                    

 Educació viària                   

 Educació viària infantil                   

 Educació viària: bicicletes                    

 Educació viària: ciclomotors                   

 Educació viària: sistemes de retenció infantil al vehicle (SIR)                   

RECURSOS 
NOU Excursions compartides                   

NOU Cavallets ecològics                   



  

EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 
UNA MANERA DIFERENT DE VEURE-HI. LA FOTOGRAFIA  
 
DESCRIPCIÓ: A través de la fotografia podem veure un món real, un món fictici, un art, 
del qual, amb una imatge, podem transmetre mil paraules. Una visió del món en què 
cadascú de nosaltres pot treure les pròpies conclusions, o bé transmetre’n d’altres de 
mols interessants. Aquí entren en joc molts factors, en funció de cada edat amb què es 
treballi. Des d’identificar la pròpia imatge a identificar emocions i sensacions, posant en 
pràctica els cinc sentits. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: De P3 a 2n d’ESO. 
 
DURADA:  Entre 45 i 60 minuts (en funció de l’edat de l’alumnat). 
 
LLOC: En principi, està pensat per dur-lo a terme a l’Estudi Fotogràfic Ana Capó, perquè 
allà disposam dels materials per observar i posar en pràctica el taller: focus, flaixos, espais 
adequats i complements varis. Però tot és posar-se d’acord. 
 
OBJECTIUS 

 
• Aprofundir en l’educació emocional 
• Conèixer millor quins són els sentiments i les emocions que podem sentir 

nosaltres i les persones que ens envolten davant determinats fets, situacions i 
espais 

• Aprendre a adonar-nos de com actuem, reaccionem i sentim 

• Reconèixer els nostres sentiments i emocions ens ajudarà a saber més de 
nosaltres i a veure com actuem davant la vida. També ens donarà eines per saber 
quina és la millor manera d’afrontar els fets que ens succeeixen  

 
PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX:  Entre novembre i juny. 
 
OBSERVACIONS: La rebuda es farà a l’estudi està situat a Maó: PREST I BÉ (c/ Rovellada 
de Dalt) i el taller al c/ Moreres, 36 de Maó. 
 
REALITZARÀ EL TALLER:  Ana Capó Fotografia. 
 

VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS  
 
DESCRIPCIÓ: Utilitzar la MÚSICA CLÀSSICA com a estimulació per VIVENCIAR i 
EXTERIORITZAR les emocions i CANALITZAR les energies, objectiu al qual arribarem a 
través del següent procés: percebre, sentir, viure, expressar i reflexionar. 
 
La metodologia serà ACTIVA; es fan activitats tant a escala individual, en parella, com en 
gran grup.  
 
A través de: 
 
. ESCOLTA D'AUDICIONS (coneixent petits trets de l'autor/a i l'obra), per induir 
expressions emocionals 



  

. Utilització d'IMATGES per reforçar les sensacions 

. EXPERIMENTACIÓ I IDENTIFICACIÓ de sensacions i emocions 

. EXPRESSIÓ I REPRESENTACIÓ dels sentiments que hem sentit 

. Treball de SINCRONIA entre el moviment i el ritme 

. Activitats de RELAXACIÓ I INTERIORITAT, per distendre tensions o recollir-se en un 
mateix 
. IDENTIFICACIÓ en determinades situacions, sentiments i conflictes que viu el 
personatge del conte, tant en l'àmbit personal, com posant-nos en el lloc de l'altre/a 
. REFLEXIONAR sobre possibles solucions 
. COMPARTIR el que sentim 
 
Iniciació en els següents conceptes: 
 
. L'EMPATIA (consol, ajuda, acompanyament, vincles, compartir, escoltar) 
. L'AUTOESTIMA (sentir-se bé, seguretat, confiança) 
. L'AUTOCONEIXEMENT (consciència del cos, concentració) 
. L'AUTOCONTROL (relaxació, resiliència) 
 
A través d'audicions de música clàssica, imatges, dansa, imitació, moviment corporal, 
relaxació, interioritat, contes i expressió oral. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: De P1 a P5. 
 
DURADA: Entre 45 i 60 minuts. 
 
LLOC: Aula o un espai gran. 
 
OBJECTIUS:  

• Percebre, sentir, identificar i alliberar les pròpies emocions 

• Comprendre els trets fonamentals de les emocions bàsiques 

• Millorar en l’autoregulació de la conducta emocional 
• Gaudir de la música i iniciar-se en el coneixement de la música clàssica i els seus 

autors 

• Estimular la imaginació i la creativitat 
 
PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX: Durant tot el curs escolar. 
 
Es poden triar tres blocs, en funció de l’edat de l’alumnat: 
 
1. LA TRISTESA I L’ALEGRIA  (Alumnat de P1 i P2) 
 
2. LA POR  I  L’AMOR  O L’AMISTAT (Alumnat de P3 i P5) 
 
3. LA IRA I LA PAU (Alumnat de P4) 
 
OBSERVACIONS: El centre ha d’aportar un projector i pantalla (si són pocs fillets/etes, 
no fa falta). Al taller La ira i la pau, l’escola hauria d’aportar: paper continu blanc, 
pintures de cera blanques, 2, 3 o 4 rodells de pintar petits i aquarel·la líquida, per fer un 
dibuix màgic. En cas de no tenir-ne, es pot substituir per paper continu normal, en cas de 
no tenir ceres blanques poden ser de colors, però el dibuix ja no serà màgic. 
 
REALITZARÀ EL TALLER:  Maria Torres Faner. 



  

AUTOESTIM-ARTE (I) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Es proposarà una dinàmica vivencial en la qual, a través de l’art i la creativitat, el grup 
anirà treballant: d’on vénc (les meves arrels), qui som (la meva autoestima) i on vaig (els 
meus objectius). 
 
El tutor/a participarà a les sessions i rebrà material per continuar els objectius proposats 
a la sessió. 
 
OBJECTIUS 
• Reconèixer la importància de respectar les nostres arrels (pares, avis...) 
• Identificar què és i per a què serveix l’autoestima 

• Conèixer formes de reforçar la nostra autoestima 

• Aprendre com formular bé un objectiu 

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Una sala àmplia i com més diàfana millor. 1 sessió de 2 hores, de novembre a maig. 
 
ALUMNAT DESTINATARI:  3r cicle de primària. 
 
RESPONSABLE: Ana Isabel Sáiz Gomis. 
 

AUTOESTIM-ARTE (II) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Es proposarà una dinàmica vivencial en la qual, a través de l’art i la creativitat, el grup 
anirà treballant: d’on vénc (les meves arrels), qui som (la meva autoestima) i on vaig (els 
meus objectius). 
 
El tutor/a participarà a les sessions i rebrà material per continuar els objectius proposats 
a la sessió. 
 
OBJECTIUS 
• Reconèixer la importància de respectar les nostres arrels (pares, avis...) 
• Identificar què és i per a què serveix l’autoestima 

• Conèixer formes de reforçar la nostra autoestima 

• Aprendre com formular bé un objectiu 

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Una sala àmplia i com més diàfana millor. 2 sessions, de novembre a maig. 
 
ALUMNAT DESTINATARI:  ESO, Batxiller i Cicles Formatius. 
 
RESPONSABLE: Ana Isabel Sáiz Gomis. 

 
 
 
 
 



  

SENTIR, VIURE, CONVIURE 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

És la posada en marxa de diferents dinàmiques vivencials (una o dues per sessió) i 
posterior reflexió per part de l’alumnat. A totes les sessions es requereix la presència del 
tutor/ora del grup. Es deixa un material perquè el treballi el tutor/ora fins a la següent 
sessió, així com una fitxa d’avaluació de cada activitat realitzada. 
 
OBJECTIUS 
• Identificar les emocions bàsiques en si mateixes i en les persones que els envolten 

• Proporcionar recursos per gestionar-les 

• Fabricar un emocionòmetre 
 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Una sala àmplia i com més diàfana millor. 2 sessions de 120 minuts, de novembre a maig. 
 
ALUMNAT DESTINATARI:  1r cicle de primària. 
 
RESPONSABLE: Ana Isabel Sáiz Gomis. 
 

CONEIXENT “MATEA” (miedo, alegria, tristeza, enfado y amor) 
(nou) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

A través d’una titella, els infants de P2 aniran coneixent les emocions bàsiques.  
 
Es facilitarà material complementari als educadors/ores per donar continuïtat a allò que 
han aprés fins a la següent sessió, així com una fitxa de valoració per activitat.  
 
OBJECTIUS 
• Aprendre a identificar les emocions bàsiques, en si mateixos i en la resta de persones 

• Descobrir diferents formes de manejar aquestes emocions 

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Maó. 2 sessions de 50 minuts cada una, de novembre a juny. 
 
ALUMNAT DESTINATARI:  P2. 
 
RESPONSABLE: Ana Isabel Sáiz Gomis. 
 

CONTES EMOCIONANTS 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

A través de contes i titelles, a cada sessió es dóna a conèixer una emoció i diferents 
maneres de gestionar-la. 
 
Es facilita material a l’educador/a per continuar els objectius proposats a la sessió. 
 
OBJECTIUS 
• Identificar les diferents emocions bàsiques en un mateix i en la resta de persones, i 

ubicar-les en el grup 



  

• Aprendre diferents maneres de gestionar-les, a escala individual i de grup. 
• Fomentar l’escolta del nostre cos, la relaxació i la respiració com a recursos 

fonamentals en la gestió de les emocions 

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ: Sala de psico o aula. 2 sessions de 50 minuts cada una, 
entre novembre i juny. 
 
ALUMNAT DESTINATARI:  P3, P4 i P5. 
 
RESPONSABLE: Ana Isabel Sáiz Gomis. 
 

ENCANTAT DE CONÈIXER-ME 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Una o dues dinàmiques vivencials i/o creatives per sessió, amb la seva corresponent 
reflexió final a escala individual i de grup. 
 
Es facilita material al professorat per continuar treballant els objectius proposats a la 
sessió. El tutor/a estan presents durant la sessió.  
 
OBJECTIUS 
• Aprendre els conceptes d’autoconeixement i autoestima 

• Identificar els aspectes que més conec de mi mateix i els que menys 

• Descobrir la importància de conèixer-me bé i de conèixer la resta de persones 

• Conèixer eines o recursos per reforçar la meva autoestima. 
 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Gimnàs o espai ampli. Si no és possible, a l’aula. 2 sessions de 120 minuts, de novembre a 
juny. 
 
ALUMNAT DESTINATARI:  2n cicle de primària. 
 
RESPONSABLE: Ana Isabel Sáiz Gomis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SALUT 

 
PREVENCIÓ DE LA CÀRIES DENTAL - El raspallat de les dents  
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

  
Xerrada sobre la forma correcta de raspallar-se les dents, a càrrec d’una higienista dental 
assessorada per un estomatòleg/òloga. 
 
OBJECTIUS 

 
- Que fillets i filletes aprenguin a rentar-se les dents de forma adequada 

- Que coneguin què és la placa bacteriana de les dents 

- Saber quins aliments produeixen malalties a les dents i com es poden evitar 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 1r i 2n de primària i 6è de primària (recordatori). 
 
A càrrec de la Unitat de Salut Bucodental, Atenció Primària de Menorca. 
  

PREVENCIÓ DE LA CÀRIES DENTAL 

Revisió dental   
 
EN QUÈ CONSISTEIX  
 
Revisió dental a càrrec de l’IB-SALUT. 
 
OBJECTIUS 

 
- Detectar, de forma precoç, les possibles malalties a les dents 

- Establir les mesures a adoptar per solucionar-les 

- Comunicar a mares i pares de l’alumnat els problemes detectats 

 
ALUMNAT DESTINATARI: 1r i 2n de primària. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ  
Centre de Salut de Dalt Sant Joan. L'Ajuntament abonarà el trasllat en autobús. 
 
A càrrec de la Unitat de Salut Bucodental, Atenció Primària de Menorca. 

 
MANIOBRES BÀSIQUES PER SALVAR VIDES  
 
EN QUÈ CONSISTEIX 
 
Es realitzarà un taller pràctic amb els següents continguts: 
 
1. PAS i cadena de supervivència 

a. Autoprotecció 

b. Números d’emergència 061 i 112 

c. Maniobres per salvar vides 



  

2. Atenció a la persona inconscient 
a. Comprovació de la inconsciència 

b. Obertura de la via aèria 

c. Massatge cardíac 

d. Respiració boca a boca 

e. Utilització DESA/DEA (desfibril·lador) 
f. Posició lateral de seguretat 

3. Atenció a la persona amb ennuegament  
a. Desobstrucció de la via aèria en adults i infants 

 
Dotar les persones assistents amb els coneixements bàsics i habilitats pràctiques per ser 
capaços de resoldre, en primera instància, situacions de risc vital, fins a l’arribada dels 
serveis d’emergència. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: ESO, batxillerat, adults i pares d’infantil. 
 
DURADA: 60 minuts. 
 
FORMADORS: Josep Llorca Prieto - Servei 061 Menorca. 
OBSERVACIONS: Enguany s’ha rallat d’oferir un taller modificat per els pares a les 
escoletes. Seria un poc més llarg de durada i més orientat a pediatria. 
 

L’ALCOHOLÈMIA (nou) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

 
Taller per donar a conèixer la llei i els procediments que es desenvolupen en una 
etilometria. Diferència entre denúncia administrativa i delictes contra la seguretat del 
trànsit; drets i obligacions de les persones involucrades. Quan estic obligat/ada a bufar?; 
qui m’ho pot demanar?; quines són les taxes que refereix la llei?; quantes vegades he de 
bufar?...  
 
Aparells que s’utilitzen. Falsos mites. 
 
OBJECTIUS 

• Donar a conèixer la llei, drets i obligacions de les persones 

• Prevenció de conductes risc 

• Aclariment de dubtes 

  
CALENDARI: L’activitat es pot demanar en qualsevol moment de l’any. Durada 
aproximada: 1 hora. 
 
PERSONES DESTINATÀRIES: Alumnat de batxillerat. 
 
LLOC: Al mateix centre educatiu. 
 
FORMADORA: Maribel Portella, policia tutora. 

 
 
 



  

MENTIDA PODRIDA. ALLÒ QUE NECESSITAM SABER PER 
CONSUMIR MILLOR 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

A partir de la reproducció d’un supermercat a l’aula, s’analitzaran amb l’alumnat 
diferents exemples de la publicitat que rebem, el tipus de model agroalimentari que 
fomenten i les conseqüències socials, ambientals i econòmiques d’aquest. Com 
alternativa, es presentarà el model alimentari basat en la sobirania alimentària, més just 
per a les persones que hi treballen, més sa per a les persones consumidores i més 
sostenible per al planeta. 
 
OBJECTIUS 
• Conscienciar l’alumnat sobre les conseqüències negatives del model agroalimentari 

actual, que interfereix en el dret a una alimentació saludable i provoca desigualtats 
socials, impactes ambientals i greus problemes de salut. 

• Fomentar entre l’alumnat la presa de consciència sobre el tipus de publicitat que 
reben, la influència dels lobbies sobre aquesta i les estratègies de màrqueting en 
l’alimentació. 

• Promoure, per tal de trencar la dinàmica negativa lligada al nostre model de consum, 
un canvi d’hàbits alimentaris en l’alumnat i capacitar-lo per difondre aquest canvi 
d’actitud al seu entorn més proper. 

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Activitat a l’Aula. De gener a març de 2017. 1 hora de sessió. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: ESO i batxillerat. 
 
RESPONSABLE: VSF Justícia Alimentària Global. 
 

LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Taller dinàmic i participatiu, format per dues sessions d’una hora cada una. 
 
- A la primera sessió s’explicaran els conceptes més rellevants que utilitzen diverses 

eines audiovisuals 

- A la segona sessió es realitzarà un joc de roll playing, en què l’alumnat serà el 
protagonista (hauran de prendre decisions, debatre i reflexionar sobre la temàtica) 

 
OBJECTIUS 
• Sensibilitzar l’alumnat sobre el tema de la sobirania alimentària. 
 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Dues sessions d’una hora cada una a l’aula del centre. Entre novembre i abril. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: Tercer cicle de primària (5è i 6è). Recomanam realitzar les 
dues sessions dins la mateixa setmana. 
 
RESPONSABLE: ONG MIRA. 

 
BERENAM, NYAM, NYAM! 



  

EN QUÈ CONSISTEIX 

Es tracta d’una activitat que pretén fer una anàlisi del berenar que du l’alumnat a l’aula i 
centrar-nos en un producte concret: el pa. Quin tipus de pa menjam, on el compram, 
sabem com s’elabora el pa? Amb això, parlarem dels ingredients que s’han d’utilitzar per 
fer el pa i analitzarem diferents tipus de pa (de motlle, de barra, pa artesanal), tot 
observant les etiquetes, publicitat o la informació que podem obtenir de cadascun. És 
suficient, la informació que en tenim? S’acabarà l’activitat fent un tastet d’un pa elaborat 
amb una varietat de blat local que produeix una finca de Ferreries. 
 
OBJECTIUS 
• Adquirir noves variables a l’hora de triar un producte alimentari; dotar-se de 

capacitats que permetin realitzar comparacions entre els diferents aliments. 
• Conscienciar l’alumnat sobre les conseqüències negatives del model agroalimentari 

actual, que interfereix en el dret a una alimentació saludable i que provoca 
desigualtats socials, impactes ambientals i greus problemes de salut. 

• Promoure, per tal de trencar la dinàmica negativa lligada al nostre model de consum, 
un canvi d’hàbits alimentaris en l’alumnat i capacitar-lo per difondre aquest canvi 
d’actitud al seu entorn més proper. 

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Activitat a l’Aula. De març a juny de 2017. 1 hora de sessió. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 2n cicle de primària. 
 
RESPONSABLE: VSF Justícia Alimentària Global. 
 

ARRÒS DEL MÓN: ONIGIRI 
 
CONTINGUT  
Onigiri és la manera més típica de portar l’arròs fet al Japó i poder-lo menjar a fora, d’una 
manera fàcil i sense recipient. 
 
OBJECTIUS 

- Relacionar l’alimentació i l’estat de la salut. 
- A través del contacte amb la mà, desenvolupar el respecte cap al menjar. 
- L’experiència de preparar el menjar dóna alegria. 
- Entendre i conèixer una altra cultura a través de la manera com es relaciona amb el 

menjar. 
 
Vivim una època en què ingerim molts additius i productes processats als supermercats 
com a aliments normals. És molt important introduir el dubte, el coneixement i tenir la 
força de decidir: Quins són els aliments adequats i sans per a la nostra vida? 
 
DIRIGIT A:  5è i 6è de primària, ESO i batxillerat. 
 
DURADA DEL TALLER:  60 minuts. 
 
PERÍODE DE REALITZACIÓ: Gener i febrer. 
REALITZARÀ EL TALLER: Kahori Ishihara. 
 
COORDINA EL TALLER: Jenina Mitjana, tècnica de Mediació Intercultural de 
l’Ajuntament de Maó. 



  

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I CREATIVITAT 

 
TALLER DE CERÀMICA  
 
DESCRIPCIÓ: Es tracta de materialitzar, amb una activitat pràctica, els continguts 
treballats a classe en qualsevol matèria. En ceràmica es pot fer pràcticament de tot. En 
funció de l’edat, les peces seran més senzilles o més complexes. Podem donar forma al 
nom de la nostra classe, al relleu terrestre, a les figures geomètriques, a una poesia o a 
qualsevol tema tractat a l’aula. Es proposa fer una peça col·lectiva que quedi per a 
l’escola i una altra d’individual que cadascú se’n durà a ca seva. 
 
OBJECTIUS 

• Donar a conèixer el món de la ceràmica i les seves possibilitats 

• Desenvolupar les competències culturals i artístiques, però també d’autonomia, 
iniciativa personal i interacció amb el món físic 

• Foment de les activitats artístiques i creatives 

 
PERÍODE EN QUÈ S'OFEREIX: De novembre a juny, a determinar amb el professorat. 
 
ALUMNAT DESTINATARI 

• Educació infantil, 1r i 2òn de Primària: el taller consta de dues sessions pràctiques, 
de 5 h i 1 h, i un tercer dia teoricovisual, d’entrega de peces acabades, d’1 h. 

• De 3r a 6è de Primària: el taller consta de dues sessions pràctiques, de 3 h i 1 h, i 
un tercer dia teoricovisual, d’entrega de les peces acabades, d’1h. 

LLOC:  
• Educació infantil,1r i 2òn de Primària: al centre que ho demani.  
• De 3r a 6è de Primària: al centre o a les aules de l’Escola Municipal (Claustre del 

Carme). 
 

RESPONSABLE DEL TALLER: Natàlia Milán (graduada en Arts Plàstiques i Disseny) 
 

TALLER DE LLUM I OMBRA 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Es tracta de donar unes nocions mínimes del que és el teatre d’ombres, orígens i 
tipologies, i com expressar-nos a través d’un joc de siluetes, llum i sons. Les sessions es 
dividiran en dues parts: una, d’explicació, en què es coneixeran els elements i el 
procediment del teatre d’ombres; l’altra, de pràctica, en què cada alumne/a construirà 
una silueta, per poder experimentar la tècnica d’ombres xineses, i es crearan petites 
escenes en grups de dos o tres. 
 

OBJECTIUS 

• Treballar l’expressió plàstica a l’hora de crear les siluetes, tot dibuixant-les i 
retallant-les, i deixar anar la imaginació, per tal de representar petites escenes de 
teatre d’ombres.  

• Així com, també, descobrir que es pot assolir una petita destresa a l’hora de 
manipular els elements creatius, i aplicar-ho de manera conjunta amb uns altres 
companys, formant un equip per dur a terme una petita representació. 



  

CALENDARI: Mes de febrer. La durada de la sessió és de 2 hores, perquè tot l’alumnat 
pugui realitzar la seva silueta i es pugui preparar i representar en grups les escenes. 

DESTINATARIS: De 7 a 12 anys (de 2n a 6è de primària). 

LLOC DE REALITZACIÓ: A l’aula. Es precisen les taules, per poder treballar la construcció 
de les siluetes, i s’ha de poder enfosquir l’espai, perquè siguin visibles les ombres. 
 
FORMADORA: Josep Milán i Parellada. 
 

TALLER D’ART CONTEMPORANI: Una proposta d’apropament i 
exploració de l’art contemporani a partir del joc i l’experiència estètica 
infantil 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

 
Consisteix a transformar un espai escolar mitjançant la creació d’una instal·lació artística, 
que serveix com a lloc per a l’experimentació creativa dels infants i el seu apropament a 
llenguatges artístics contemporanis. 
 
Per a cada sessió, creem una instal·lació diferent, inspirada en el treball d’un artista 
contemporani. Triem entre obres de llenguatges diversos com: art acció, dansa, 
instal·lació, arts plàstiques, land-art o arquitectura. El material és un factor principal el 
triem amb cura, pensant amb els infants i les seves necessitats. 
 
Les trobades s’estructuren en tres temps: 
 

1. Apropament grupal a l’obra 
2. Experimentació i creació 
3. Tancament grupal de la sessió 

 
Per complementar aquest treball, donam un dossier amb activitats que connecten l'obra 
seleccionada i el contingut curricular. 
 
OBJECTIUS 

- Introduir a l’escola objectes, materials i llenguatges artístics propis de l’art 
contemporani, per nodrir la sensibilitat estètica i engrandir el repertori d’imatges que 
conformen aquest entorn. 

- Potenciar les capacitats expressives dels infants i la seva autonomia, a través 
d’eleccions, llibres i el compliment d’uns límits necessaris per gaudir d’un ambient 
relaxat. 

- Practicar l’escolta, l’observació i l’expressió. 
- Fomentar el treball dins l’aula amb l’art contemporani, com a mitjà de pensament, 

desenvolupament de llenguatge i coneixement. 
- Motivar la creativitat del professorat. 
- Oferir un temps al professorat per observar amb plena atenció. 
- Dignificar les manifestacions culturals infantils. 

CALENDARI: D’octubre a juny, en 1 sessió d’1 hora i mitja. 

DESTINATARIS: P3, P4 i P5. 



  

LLOC DE REALITZACIÓ: Un espai al centre. Per poder preparar la intal·lació necessitem 
accedir a l’espai com a mínim mitja hora abans del començament del taller 
 
FORMADORA: LA ISLA DE PAPEL. Col·lectiu artístic. 
 

RITME I MOVIMENT 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

 
Introducció a la dansa i la música, a través del cos i els sons que creen. El taller serà 
principalment pràctic. 

CALENDARI: 1r trimestre, preferentment. 1 sessió de 60 minuts. 

DESTINATARIS: De P3 a P5. 

MATERIAL: Emprarem els elements quotidians que es trobin a la mateixa sala on farem 
el taller. 
 
FORMADORA: Doryan Suárez, ballarina professional d’origen cubà i amb molta 
experiència docent, també amb adolescents. 
 
COORDINACIÓ: Jenina Mitjana, tècnica de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de 
Maó. 
 

MÚSICA CORPORAL 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Introducció a la dansa i la música, a través del cos i els sons que creen. El taller serà 
principalment pràctic i s’adapta la seva complexitat segons l’edat de l’alumnat. 
 
OBJECTIU 

Iniciar en el sentit del ritme, a través de la música que podem fer nosaltres i els nostres 
moviments. 

CALENDARI: 1r trimestre, preferentment. 1 sessió de 60 minuts. 

DESTINATARIS: Tots els cicles de primària. 

MATERIAL: Emprarem els elements quotidians que es trobin a la mateixa sala on farem 
el taller. 
 
FORMADORA: Doryan Suárez, ballarina professional d’origen cubà i amb molta 
experiència docent, també amb adolescents. 
 
COORDINACIÓ: Jenina Mitjana, tècnica de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de 
Maó. 
 

 
 



  

1, 2, 3, ... JA ! 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Introducció a la expressió corporal. 
 
OBJECTIUS 

Estimular el sentit del ritme i l’expressió corporal relacionada amb la música. 

CALENDARI: 1r trimestre, preferentment. 1 sessió de 60 minuts. 

DESTINATARIS: P2. 

FORMADORA: Doryan Suárez, ballarina professional d’origen cubà i amb molta 
experiència docent, també amb adolescents. 
 
COORDINACIÓ: Jenina Mitjana, tècnica de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de 
Maó. 
 

MÔ: SITE ESPECIFIC DANCE LAB. (nou) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Es treballarà la improvisació de dansa, a partir de l’exploració i de jocs coreogràfics, 
utilitzant els espais naturals, patrimoni cultural o racons urbans de Maó com a estímul, 
per donar com a fruit una creació col·lectiva de dansa.  
 
OBJECTIUS 
• Utilitzar la dansa per donar suport a l’educació social i acadèmica, amb un 

aprenentatge divertit, efectiu i valuós. 
• Promoure la creativitat, l’expressió de la diversitat inherent a cada infant o fillet/a i el 

plaer de crear en equip. 
• Desenvolupar la coordinació, el ritme, la musicalitat i la consciència espacial i 

corporal. 
• Apreciar diferents espais públics i descobrir el joc que donen a l’hora d’improvisar. 
 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

A  diferents parcs i espais públics o emblemàtics de Maó (parc Rubió i Tudurí, es Freginal, 
Claustre del Carme, exterior del Museu de Menorca...), o al mateix centre educatiu. De 
març a juny, en una sessió d’1 hora. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: De 6 a 18 anys. El taller s’adapta al grup d’edat. 
 
RESPONSABLE: Ana Royo Sanvisén – Dance Artist. 
 

 
 
 
 
 
 



  

LABERINTS I CANDILS 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

El laberint com a camí d’aprenentatge. Creació de laberints en diferents suports 
(microlaberints, laberints d’exterior e interior) i fanalets artesanals de pergamí i llenya. 
 
OBJECTIUS 
• Obrir nous camins d’autoconeixement 
• Crear en diferents suports artístics 

• Fomentar les activitats grupals de cooperació 

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Sala multifuncional o pati de l’escola. Taller de 2 hores, d’octubre a maig. 
L’espai és necessari 30 minuts abans del taller i 30 minuts després, per muntar i 
desmuntar l’activitat. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: ESO i batxillerat. 
 
RESPONSABLE: Beatriz Toro Peralta. Educadora social, especialitzada en 
desenvolupament sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CONEIX LA TEVA CIUTAT 

 
CERCANT EL TRESOR DE CA N’OLIVER  
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Visita al Centre d’Art i d’Història Hernández Sanz. La visita fa un recorregut per les 
principals sales del palau Oliver, des dels soterranis fins als porxos. Com? A partir d’un joc 
de pistes s’aniran descobrint els diferents espais de l’edifici; es tracta de trobar el tresor 
que en Llorenç Oliver té amagat per a nosaltres. Ens desvetlla el seu amagatall a partir de 
pistes que estan dins sobres amagats per tot el palau.  
 
OBJECTIUS 
• Explicar la història de la família Oliver 
• Explicar la història i les anècdotes més atractives del palau Oliver i de la seva 

decoració pictòrica 

• Apropar un museu als infants, tot transmetent-los el missatge que és un lloc per 
aprendre i passar-s’ho bé! 

• Que l’alumnat interioritzi les pautes de comportament que s’han de tenir en un 
Museu, mitjançant el joc 

• Crear un joc que transmeti valors de col·laboració entre el grup 

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Centre d’Art i d’Història Hernández Sanz (Ca n’Oliver). Entre octubre i juny. La visita té 
una durada d’1h 30’. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: P4 i P5.               
 
RESPONSABLE: Lara Juanola i Anna Tudurí (filòlogues) - ILLETRA 

 

MAÓ AL SEGLE XVIII: LITERATURA, ARQUITECTURA I CONTEXT 
HISTÒRIC 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Ruta literària que consisteix en un passeig per Maó durant el qual es faran aturades on es 
llegiran textos propis d'autors il·lustrats del segle XVIII (Joan Ramis i Ramis, Antoni Febrer 
i Cardona, Vicenç Albertí), així com d'escriptors contemporanis que prenen aquesta 
època en la seva ficció (Josep Maria Quintana). L'activitat combinarà la literatura amb el  
context històric, cultural i arquitectònic de la ciutat al segle XVIII. 
 
OBJECTIUS 

� Apropar la literatura del segle XVIII a la gent jove, d’una manera diferent de com 
s’estudia a l’aula: més dinàmica i participativa. 

� Veure els vincles entre la literatura i Maó; observar els canvis que va viure la ciutat en 
aquell període, mitjançant fitxes que inclouran plànols, cronologies, breus biografies 
i preguntes, per despertar-los l’interès. 

� Fomentar la lectura entre la gent jove. 
� Conèixer les diferents dominacions que va viure l’illa al segle XVIII, així com els 

elements arquitectònics i culturals característics d’aquesta època. 
 
 



  

LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Passeig pels carres de la ciutat de Maó. Punt de trobada: plaça Constitució. Es pot fer 
entre els mesos d’octubre i juny. La durada és de 90 minuts. 
 

ALUMNAT DESTINATARI: 3r, 4t d’ESO, batxillerat i Escola de Persones Adultes. 
 
RESPONSABLES: Lara Juanola i Anna Tudurí (filòlogues) - ILLETRA 

 

TALLER DE RONDALLES I LLEGENDES 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Sabem quina és la diferència entre una rondalla i una llegenda? En primer lloc, 
s’explicarà d’una manera amena la diferencia entre aquests dos tipus de relat, 
exemplificant-ho amb lectures del folklore menorquí, un recull per a les primeres edats. 
Tot seguit, amb l’ajuda d’uns dibuixos extrets dels relats de Lothar Pabst, l’alumnat haurà 
d’inventar, en petits grups, històries en què apareguin les tècniques, elements i tipus de 
personatges que se’ls hauran explicat. 
 
OBJECTIUS 

� Conèixer la gran tradició rondallística a Menorca 

� Conèixer i valorar el patrimoni paisatgístic 

� Fomentar la lectura, l’escriptura i les activitats artístiques 

� Despertar la imaginació i la creativitat 
 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Als centres educatius, treball d’aula. Es pot fer entre els mesos d’octubre a juny. La 
durada és d’una sessió de 50 minuts. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 3r i 4t de primària. 
 
RESPONSABLES: Lara Juanola i Anna Tudurí (filòlogues) - ILLETRA 

 

EL DIARI DE BARBA-ROSSA. GIMCANA CULTURAL PELS ANTICS 
PORTALS DE MAÓ (nou) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Barba-Rossa va ser un pirata turc que el 1535 va venir al port de Maó amb l’objectiu 
d’assaltar la ciutat i saquejar-la. Remenant papers, hem trobat part del seu diari, on 
descriu com era la ciutat quan ell la va atacar i quins eren els portals d’entrada al recinte 
emmurallat. El mateix Barba-Rossa ha deixat uns sobres amagats pels carrers de Maó, 
que els joves aventurers hauran de trobar i seguir-ne les pistes. Seran capaços de trobar-
los? 

 
OBJECTIUS 

� Aprendre, mitjançant el joc, la història del naixement de la ciutat de Maó 

� Localitzar els antics portals que hi havia a la murada medieval 
� Crear un joc que transmeti valors de col·laboració entre el grup 

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

Passeig pels carrers de la ciutat de Maó. Punt de trobada: plaça Conquesta. Es pot fer 
entre els mesos d’octubre i juny. La durada és de 90 minuts. 



  

 
ALUMNAT DESTINATARI: 2n, 3r , 4t, 5è i 6è, de primària. Els grups hauran de ser d’un 
màxim d’entre 25 i 30. 
 
RESPONSABLES: Lara Juanola i Anna Tudurí (filòlogues) - ILLETRA 

 

JOCS DINAMITZATS DE SIMULACIÓ HISTÒRICA (porta murada) 
(nou) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Està ambientat en l’edat mitjana, els alumnes es convertiran en grups que representen 
els diferents estaments socials de l’edat mitjana, uns representen la ciutat (comerciants, 
mercaders, artesans, aristocràcia..) i altres el camps (pagesos i arrendataris). En un món 
de interessos molt diferenciats, el repte és arribar a una harmonia social, però no serà 
gens fàcil tenint en compte les circumstancies (epidèmies, clima, guerres, ...)  
 
OBJECTIUS 
• Treballar de forma cooperativa una cultura del diàleg, per arribar a acords que 

puguin afavorir la comunitat. Es pretén que els alumnes aprenguin a prendre 
decisions i a entendre una època tan convulsa com l’edat mitjana. 

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

A l’aula de l’escola. Des de novembre fins a juny. La durada del taller es de dues sessions 
de 60 minuts, que s’han de realitzar seguides. 
 
ALUMNAT DESTINATARI:  5è, 6è de primària i tots els cursos d’ESO.         
 
RESPONSABLE: Ismael Moll Pelegri, Marc Noguera i Belén Gardés 

 

JOCS DINAMITZATS DE SIMULACIÓ HISTÒRICA (camins de sal) 
(nou) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

És un joc cooperatiu de simulació històrica, ambientat a Menorca durant l’època 
talaiòtica, en què hi ha dos grups que s’hauran d’enfrontar a una sèrie de reptes, 
s’hauran de prendre decisions que afectaran el grup, que tindran unes conseqüències. 
L’alumnat es convertirà en protagonista de la prehistòria menorquina!  
 
OBJECTIUS 
• Que l’alumnat aprengui a regular les decisions internes d’un grup; es treballarà el fet 

d’arribar a acords i pactes amb altres comunitats i grups humans. En definitiva, es 
treballarà la cultura del diàleg entre persones.  

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

A l’aula de l’escola. Des de novembre fins a juny. La durada del taller es de 90 minuts. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 4rt, 5è, 6è de primària i tots els cursos d’ESO.         
 
RESPONSABLES: Ismael Moll Pelegrí, Marc Noguera i Belén Gardés 

 



  

TREPUCÓ, UNA VISITA A LA NOSTRA PREHISTÒRIA  
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

• Apropar el poblat de Trepucó a l’alumnat; analitzar cada un dels elements que el 
formen i establir un vincle entre aquests elements actuals i les persones que, en la 
prehistòria, els van construir i utilitzar.  

• Es farà assimilant el poblat de Trepucó a una població actual, destacant que —ben 
igual que als nostres pobles— al Trepucó prehistòric hi havia edificis domèstics 
(cases), edificis comunitaris (talaiot) i recintes de culte (taula). És important que 
l’alumnat aprengui que, on avui hi ha restes arqueològiques, en el passat hi va haver 
un poble format per homes, dones i infants. 

• A l’aula es podrà veure un Powerpoint explicatiu de com era una casa talaiòtica i de 
quines feines es feien a dins. S’aportaran alguns petits materials arqueològics perquè 
l’alumnat els puguin tocar. 

• Introduir mínimament el grup en la tasca arqueològica. Que entenguin no tant com 
treballen els arqueòlegs, sinó per què ho fan. 

OBJECTIUS 

• Que l’alumnat aprengui a identificar els elements principals d’un poblat talaiòtic i 
quin era el seu ús.  

• Que el grup entengui que, més enllà dels tòpics sobre l’arqueologia, la feina 
arqueològica consisteix a conèixer com vivia la gent en el passat.  

• Que prenguin consciència que la història és canvi, tot i que sempre podem trobar 
punts d’unió entre nosaltres i les societats passades. 

• Que, a través del seu coneixement, aprenguin a valorar el patrimoni històric; 
d’aquesta manera contribuiran a la seva conservació i defensa.  

CALENDARI 
L’activitat completa dura 3 hores, distribuïdes de la següent manera: 1 hora a l’aula, per 
veure com era una casa talaiòtica i presentar el poblat de Trepucó. 1 hora i quart de visita 
al poblat de Trepucó; i entre 35 i 50 minuts per anar caminant al poblat i tornar-ne 
(devers 20 minuts per trajecte). 
 
*L’activitat es pot realitzar sencera durant el mateix dia o distribuir-la entre un dia per a 
la xerrada a l’aula i un altre per a la visita. També hi ha la possibilitat de reduir l’activitat 
només a la visita al poblat. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: Tots els nivells educatius des de 1r de primària (s’adaptarà el 
discurs en funció del curs). 
 
LLOC DE REALITZACIÓ: Poblat de Trepucó/centre de procedència del grup. 
 
RESPONSABLE: Elena Sintes Olives (arqueòloga). 
 

DESCOBRIM L’ARQUEOLOGIA: EXCAVAM UNA NAVETA  
 
EN QUÈ CONSISTEIX 
• Fer descobrir el món de l’arqueologia a infants d’educació infantil.  
• Volem mostrar-los com és i com s’excava una naveta; però no n’hem pogut dur una 

de veritat: pesa molt! Per açò, en durem una feta amb capses de cartó. 
• Però, com és molt antiga, s’ha esfondrat. Caldrà excavar-la i restaurar-la. 
• A un espai de l’escola es prepararà un munt de capses de cartó, que faran de pedres.  



  

• Davall el munt de pedres, hi haurà terra, que traurem amb una garnereta i una pala. 
• A sota, si hi ha sort, trobarem ossos i qualque objecte. 
• A mesura que fillets i filletes treguin els ossos, l’arqueòloga anirà muntant l’esquelet. 
• Analitzarem molt ràpidament si és un esquelet humà o d’animal, adult o infantil, 

femení o masculí... 
• Més tard, restaurarem la naveta; i, per acabar, hi entrarem! 

OBJECTIUS 
• Que els infants es comencin a familiaritzar amb el nostre patrimoni històric. 
• Que, a través del seu coneixement, aprenguin a valorar aquest patrimoni. 
• Que, mentre juguen, entenguin com treballa l’arqueologia per conèixer el passat. 

CALENDARI 
L’activitat amb els infants és d’una hora de durada, però serà necessari poder accedir a 
l’espai on es desenvoluparà ½ hora abans, per preparar l’activitat; i, una vegada acabada, 
es necessitarà ½ hora per recollir totes les capses i altres materials.  
 
ALUMNAT DESTINATARI: P4, P5, 1r i 2n de primària (millor si els cursos de P4 realitzen 
l’activitat en el tercer trimestre). 
 
LLOC DE REALITZACIÓ: Centre de procedència del grup. 
 

RESPONSABLE: Elena Sintes Olives (arqueòloga). 
 

MENORCA EN TEMPS DE CONQUESTA; QUÈ ENS DIU 
L’ARQUEOLOGIA DE LA VIDA ENTORN AL 1287? (nou) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 
• Es passarà a l’aula un PowerPoint que combina imatges medievals i d’excavacions 

arqueològiques. 
• Descobrirem la figura de Jaume I el Conqueridor i dels seus fill Pere III d’Aragó i 

Jaume II de Mallorca. I sabrem com aquests dos, tot i ser germans, es van passar la 
vida barallant-se, i la conquesta de Menorca va ser un dels resultats de les seves 
baralles. Per fer-ho, s’interactuarà amb l’alumnat: un alumne/a serà en Pere i un 
altre/a, en Jaume! 

• Mitjançant imatges de les troballes arqueològiques a una cuina islàmica, s’explicarà 
breument com vivia la gent a Menorca abans de la conquesta. 

• Farem un bot a Mallorca per conèixer “la cova dels amagatalls”, on es van amagar els 
habitants que fugien de les tropes de conquesta i on es van trobar les claus de les 
cases i objectes de valor que mai més van recuperar. 

• Es passaran imatges de l’excavació de diverses tombes de l’època i s’explicarà com 
hem pogut saber que la primera gent que va arribar a Menorca després de 1287 va 
viure una vida molt dura. 

• Es portaran a l’aula alguns fragments de ceràmica d’abans i després de 1287, perquè 
l’alumnat pugui veure les deferències i entendre una mica millor com funciona 
l’arqueologia. 

 
OBJECTIUS 
• Que l’alumnat entengui que les causes que van portar a la conquesta catalana de 

Menorca, el 1287, són complexes i tenen més a veure amb les lluites entre les cases 
nobles europees que amb la religió. 



  

• Donar a conèixer el mètode arqueològic, com trobam evidències sobre la vida de les 
comunitats passades. 

• Demostrar que l’arqueologia no només estudia la prehistòria, sinó que és molt útil 
per conèixer societats històriques. 

• Que l’alumnat conegui que el 1287, a Menorca, hi vivia una comunitat estructurada, 
amb un sistema de vida propi.  

• Donar a conèixer les poques evidències arqueològiques que tenim de la primera 
gent que habità Menorca després de la conquesta. Quan aquesta era “terra de 
frontera” i la vida era molt difícil. 

CALENDARI 
L’activitat durarà 1,5 hores i es pot realitzar en qualsevol moment del curs, tot i que es 
reservarà el més de gener per a aquelles escoles que la vulguin vincular al dia de Sant 
Antoni. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: A partir de 4rt de primària; s’adaptarà el discurs en funció del 
curs. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ: Centre de procedència del grup. 
 
RESPONSABLE: Elena Sintes Olives (arqueòloga). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

CULTURA 

 
APRENC A GLOSAR! (nou) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Es realitza un itinerari d’activitats diverses i jocs de paraules, 
acompanyats amb música, que permetran que l’alumnat pugui 
descobrir un tast de l’art de la cançó oral improvisada, que a 
Menorca s’anomena glosa. S’estructura en diferents graus de 
complexitat, segons el nivell educatiu.  
 
OBJECTIUS 
• Crear i experimentar el procés d’elaboració de la poesia improvisada amb referències 

a les formes de Menorca i dels Països Catalans, acompanyades amb música, seguint 
diverses activitats que els aproparan de forma progressiva a l’art d’improvisar per si 
mateixos rodolins i cançonetes. 

 
LLOC I DATA DE REALITZACIÓ 

A l’aula de l’escola. De novembre a juny. La durada del taller és de dues sessions de 60 
minuts. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 4rt, 5è, 6è de primària i tots els cursos d’ESO.         
 
RESPONSABLE: Ismael Moll Pelegrí i Núria Enrich Seguí. 
 

ORGUE DE SANTA MARIA:  
AUDICIONS PEDAGÒGIQUES (NIVELL I)  
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

En una audició d’orgue, d’entre 30 i 45 minuts de durada, en el decurs de la qual es 
mostraran les possibilitats de registre que té aquest instrument. S’explicarà un conte que 
relaciona els diferents registres de l’orgue amb animals i altres elements: tambors, 
clàxons de cotxes, tempesta, etc.  
 
OBJECTIUS 

� Començar a introduir els infants en la cultura musical 
� Complementar les activitats formatives i musicals que van desenvolupant els infants 

a les escoletes i escoles 

� Fomentar el silenci, la valoració, l’actitud i el respecte, tant pel lloc on som —
l'església—, com per l'activitat que realitzam —el concert— i l'instrument que feim 
servir, l'orgue 

� Saber apreciar la bona música 

 
CONDICIONS  
Cada aula del centre educatiu que sol·liciti l’activitat pot comentar amb l’organista les 
cançons que estiguin treballant durant el trimestre, perquè es puguin interpretar a 
l’orgue, conjuntament. 
Es facilitarà un cd als centres educatius que sol·licitin les audicions, que incorpora les 
peces que escoltaran a les audicions, a més d’informació, fotografies, etc.  
LLOC DE REALITZACIÓ: Parròquia de Santa Maria (Maó). 



  

DATA I PERIODICITAT: De novembre a abril, de dilluns a divendres, a partir de les 10 
hores. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: P3. 
 
RESPONSABLE: Tomé Olives. 
 

ORGUE DE SANTA MARIA:  
AUDICIONS PEDAGÒGIQUES (NIVELL II)  
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

En una audició d'orgue, d’entre 30 i 45 minuts de durada, en el decurs de la qual es 
mostraran les possibilitats de registre que té aquest instrument, mitjançant 3 o 4 peces. 
Després de l'audició, fillets i filletes podran pujar a veure de prop l'instrument. 
 
OBJECTIUS 

� Començar a introduir els infants en la cultura musical 
Complementar les activitats formatives i musicals que desenvolupen els centres 
educatius 

� Fomentar el silenci, la valoració, l’actitud i el respecte, tant pel lloc on som —
l'església—, com per l'activitat que realitzam —el concert— i l'instrument que fem 
servir, l'orgue 

� Saber apreciar la bona música; educar-los i ensenyar-los a ser crítics 

 
CONDICIONS 

Es facilitarà un cd als centres educatius que sol·licitin les audicions, que incorpora les 
peces que escoltaran a les audicions, a més d’informació, fotografies, etc.  
 
Hi ha un treball previ per fer a les aules, que es proporcionarà en forma de programa de 
concert (el professor o la professora en seleccionarà un, entre els 4 que hi ha), perquè el 
professorat ja pugui saber en què consistirà l'audició: el programa, l'autor, informació 
sobre l'orgue, etc. També serà possible lliurar un material temàtic per treballar, amb 
punts molt concrets: any de construcció, diferents estils d’orgue, escoles d’orgueneria, 
transmissions, literatura organística, compositors, orgues segons el país on es 
construeixen, funcionalitat, orígens de l’orgue, etc. I es parlarà de l’orgue, en general, i 
del de Santa Maria, en concret, a fi que l’alumnat es vagi preparant i comenci a treballar-
ho i escoltar-ho. Si hi ha qualque centre que vulgui proposar alguna peça concreta, 
s’haurà de posar en contacte amb l’organista. 
 
S’ha de dur paper i llapis, per treballar a l’audició. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ: Parròquia de Santa Maria de Maó. 
 
DATA I PERIODICITAT: De novembre a abril, de dilluns a divendres, a partir de les 10 
hores. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 5è de primària. 
 
RESPONSABLE:: Tomé Olives. 
 

 



  

EN TOMEU I NA GUIDA, ELS GEGANTS DE MAÓ  
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Es tracta d’una activitat destinada a introduir els infants en el món dels gegants, perquè 
coneguin el món geganter i una part de la cultura popular de la nostra ciutat. 
 
El taller es desenvoluparà en dues sessions: 
 
Primera sessió: Descobrir els gegants 

Es realitzarà al centre educatiu que ho sol·liciti. Consistent en: 

• Conèixer la història dels gegants de Maó, sempre adaptada a l'edat de l'alumnat 
• Característiques descriptives de cada gegant: nom, mida, pes, roba... 

• Es portaran a l'aula els objectes que caracteritzen cada gegant 

• Conèixer els instruments que acompanyen els gegants: la gralla i el timbal 

• Els geganters. S'explicarà la indumentària pròpia dels geganters: la faixa, el 
mocador 

• Realització d'un mocador de geganter per a la segona sessió 

Segona sessió: Interactuar amb els gegants 

Consisteix en una visita al local de la Colla de Geganters de Maó. 

• Visitar els gegants i descobrir el seu interior. Materials de construcció i restauració 

• Taller de màscares d’en Miquelet es Salero 

OBJECTIUS 

• Conèixer els gegants, part integrant de la cultura popular de la ciutat de Maó, la seva 
història i característiques 

• Conèixer el món geganter: la colla, la restauració de les figures, els instruments, els 
balls... 

CALENDARI 
L’activitat està estructurada en 2 sessions, amb una durada d’una hora cada una, a 
realitzar en diferents dies. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: De P3 a 3r de primària. S’adaptarà el taller en funció de l’edat. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ: Centre de procedència del grup i local de la Colla (quarter de 
Santiago). 
 
RESPONSABLES: Magda Fullana i Rosa Varón  (Colla de Geganters de Maó). 
 

 
 



  

EDUCACIÓ PER AL MEDI AMBIENT 

 
INFORMACIÓ COMUNA PER A TOTES LES ACTIVITATS D’EDUCACIÓ PER AL MEDI 
AMBIENT 

 
NOMBRE D’ACTIVITATS QUE BRINDA L’AJUNTAMENT 

L’Ajuntament ofereix a cada centre l’opció de triar una activitat per aula, d’entre els 
temes que figuren a l’oferta que detallam a l’apartat d’Educació per al medi ambient.  
 
SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ 

Servei d’Educació Ambiental del GOB Menorca. 
www.gobmenorca.com/educamb/ea_oferta_educativa 
 

CONEGUEM EL NOSTRE ENTORN  
 

DESCRIPCIÓ: Excursió-joc per conèixer l'entorn natural proper a ca nostra. 

 
ALUMNAT DESTINATARI: Educació infantil, P3, P4 I P5. 
 
DURADA: 3 hores, més el desplaçament. 
 
LLOC: Rafalet (Sant Lluís). 
 
OBJECTIUS: Conèixer l'entorn natural més proper a ca nostra i els seus elements naturals. 
Aprendre a identificar els arbres que ens envolten. Percebre la natura en tots els sentits. 
 
LLOC I PERÍODE QUE S’OFEREIX: De març a juny. 
 
OBSERVACIONS 

- Portar un calçat adequat i el berenar 
- El cost del transport anirà a càrrec del centre 

 
ENTITAT RESPONSABLE: GOB Menorca. 
 

ANIMALETS  
 
DESCRIPCIÓ: Conte-joc per conèixer i estimar els animalets que tenim més a prop: 
llagosts, escarabats, abelles, cargols... A partir d’una protagonista molt simpàtica: na 
Marieta, una formigueta. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: Educació infantil, P2, P3, P4 i P5. 
 
DURADA: 1 hora. 
 
LLOC: Aula. 
 
OBJECTIUS: Conèixer els animalets que tenim més a prop i amb els quals convivim a 
diari, sense saber-ho. Aprendre a apreciar-los i respectar-los. 
 



  

PERÍODE EN QUÈ S'OFEREIX: A convenir amb el centre. 
 
ENTITAT RESPONSABLE: GOB Menorca. 
 

ANAM D’EXCURSIÓ  
 
DESCRIPCIÓ: Excursió a peu pel Camí de Cavalls, en el tram 
de Punta Prima a Alcaufar, per descobrir l'entorn natural de 
Menorca. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 1r, 2n i 3r de primària. 
 
DURADA: 3 hores, més el desplaçament. 
 
LLOC: Trobada a Punta Prima; punt final a Alcaufar. 
 
OBJECTIUS: Conèixer en què consisteix el Camí de Cavalls. Identificar algunes plantes 
medicinals autòctones de Menorca. Aprendre a orientar-se al camp. 
 
PERÍODE EN QUÈ S'OFEREIX: De març a juny. 
 
OBSERVACIONS 

 
- S’ha de dur un calçat adequat i el berenar 
- El cost del transport anirà a càrrec del centre   
 

ENTITAT RESPONSABLE: GOB Menorca. 
 

VISITAM UN LLOC  
 
DESCRIPCIÓ: Visita a un lloc gestionat amb criteris de sostenibilitat. Agricultura 
ecològica i ramaderia autòctona. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 3r, 4t, 5è i 6è de primària. 
 
DURADA: 2 hores, més el desplaçament. 
 
LLOC: Algendaret Nou (Maó) i Turmadèn des Capità (Alaior). 
 
OBJECTIUS: Apropar els més joves a la realitat agrícola menorquina. Aprendre a 
diferenciar una activitat agrícola tradicional d'una d’intensiva. Aprendre quines són les 
races autòctones i els beneficis que aquestes aporten al camp. Tenir contacte amb les 
feines del camp.  
 
PERÍODE EN QUÈ S'OFEREIX: Dimarts i dijous (activitat a Algendaret durant els mesos 
de gener a març; activitat a Turmadèn des Capità durant els mesos d'abril a maig).  
 
OBSERVACIONS 

- S’ha de dur un calçat adequat i el berenar 
- El cost del transport anirà a càrrec del centre 

ENTITAT RESPONSABLE: GOB Menorca. 



  

CONÈIXER PER CONSERVAR, CONSERVAR PER CONÈIXER   
 
DESCRIPCIÓ: Es vol omplir un espai en el coneixement de la nostra costa. L’activitat 
consisteix en petites xerrades adaptades a cada edat, durant les quals els infants 
aprenguin a conèixer i, per tant, estimar els elements costaners característics de la nostra 
illa, en especial la flora i fauna. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: Tots els cicles de primària. 
 

DURADA: 1 hora. 
 

LLOC: Aula. 
 
OBJECTIUS 

• Que els infants aprenguin a identificar els animals que veuen a la vorera de la mar 
• Que tenguin informació d’espècies característiques de l’illa 

• Evitar el rebuig inicial davant la possibilitat de trobar-se amb posidònia a les 
platges, o borns a l’aigua 

• Despertar els seu interès científic pel medi ambient 
• Implicar l’alumnat en la conservació de les platges, mitjançant diferents 

campanyes que existeixen actualment 
 
PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX: Durant tot el curs escolar. 
 
OBSERVACIONS: Les xerrades s’adapten a diferents nivells d’edats. 
 
REALITZARÀ EL TALLER: Fernando Cubero Alías, llicenciat en Ciències de la Mar i tècnic 
en gestió del medi ambient. 

 
MATERIAL QUE HA D’APORTAR EL CENTRE: Projector i ordinador. 
 

APRENENT A RECICLAR  
 
DESCRIPCIÓ: És un taller on, d’una manera pràctica, aprendrem on van els residus més 
comuns que empram en el nostre dia a dia.   
 
S'estructura de la següent manera: 

 

1. Aprendre la importància del reciclatge 

2. Valorar què és millor, reciclar o reutilitzar 
3. L’alumnat tindrà diferents materials i haurà de saber a quin contenidor van 

4. Què hem après? Feim una reflexió del contingut del curs, a la qual l’alumnat participa 
activament aportant els seus coneixements 

 

ALUMNAT DESTINATARI: Tots els cicles de primària. 
 
DURADA: 60 minuts. 
 
LLOC: Aula. 
 
 



  

OBJECTIUS 
 

• Que els infants siguin conscients de la importància de reciclar 
• Aprendre quins residus van a cada contenidor 
• Millorar l’eficàcia del reciclatge a ca nostra 

 
PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX: Durant tot el curs escolar. 
 
REALITZARÀ EL TALLER: Fernando Cubero Alías, llicenciat en Ciències de la Mar i tècnic 
en gestió del medi ambient. 
 

LES AUS   
 
DESCRIPCIÓ: Xerrada acompanyada amb una projecció d’imatges, per descobrir 
aspectes tan diversos de les aus com la seva morfologia (parts del cos i les plomes), la 
cria (època, tipus de niu, els ous...), com ho fan per volar els ocells, els seus hàbitats, la 
seva alimentació, el fenomen de la migració i els ocells que es poden veure a Menorca al 
llarg de l’any. 
 
Tot açò anirà complementat amb material que portarà l’ornitòleg, com ara plomes de 
diferents ocells, nius, ous, esquelets... El taller serà participatiu en tot moment i es donarà 
prioritat a l’alumnat perquè expressi els seus coneixements. L’alumnat podrà manipular i 
experimentar amb el material del taller. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: Tots els cicles de primària. 

 
DURADA: 1 hora. 

 
LLOC: Aula. 
 
OBJECTIUS 

• Conèixer les principals característiques del grup de les aus 

• Conèixer el fenomen de la migració 

• Conèixer les relacions entre els diferents ocells i la resta d'éssers vius que els 
envolten (plantes, invertebrats i vertebrats) 

• Conèixer les adaptacions de les aus als seus hàbitats i la seva alimentació 

• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels  joves cap a les aus, en 
particular, i la natura, en general 

• Conèixer i manipular diferents tipus de nius, tipus de plomes, mida i coloració 
dels ous...  

• Conèixer el paper de Menorca i la seva importància dins l'avifauna euroafricana 

• Conèixer i identificar algunes de les aus que es poden veure a Menorca al llarg de 
l’any 

 
ACTIVITAT PRÈVIA AL TALLER: L'ornitòleg encarregat de l'activitat es posarà en 
contacte amb el professor/a per informar sobre el contingut del taller i recomanar 
possibles conceptes a tractar prèviament a classe. El professor/a rebrà una fitxa del taller 
per conèixer com es desenvoluparà, on figura un apartat de recomanacions sobre els 
conceptes a tractar abans, a la classe. En cas que el professor/a vulgui enfocar el taller 
sobre un aspecte concret que encaixi dins el temari o sobre projectes que s’estiguin 
tractant a classe, l’ornitòleg prepararà una fitxa específica prèvia al taller, per recolzar-ho. 



  

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX: Durant tot el curs escolar. 
 
OBSERVACIONS: El centre ha d’aportar un projector. 
 
REALITZARÀ EL TALLER: Javier Méndez Chavero. 
 

CAIXES NIU  
 
DESCRIPCIÓ: El taller es desenvolupa a un parc urbà (parc des Freginal o parc Rubió i 
Tudurí).  
 
A la primera part del taller es fa una explicació de com es construeix una caixa niu per a 
ocells, quines característiques ha de tenir i què hem de tenir en compte segons l’espècie 
d’ocell per a la qual feim la caixa niu; com, quan i on s’han de col·locar les caixes niu i què 
hem de tenir en compte a l’hora de penjar-la; quin manteniment tenen les caixes niu; i 
per què es col·loquen caixes niu i la seva utilitat per combatre possibles plagues 
d’insectes, com ara la processionària o l’eruga de l’alzina (en castellà, “lagarta peluda“), 
entre d’altres. Durant aquesta primera part, s’interactua sempre amb l’alumnat, intentant 
que raonin i arribin al perquè de les coses. Les explicacions tindran el suport de fitxes, 
fotografies i divers material.  
 
Després de les explicacions, la segona part és molt més pràctica. Es dividirà la classe en 
grups de tres o quatre alumnes, segons el nombre. Cada grup haurà de cercar un lloc 
idoni, al parc, on penjar les caixes niu, tenint en compte tot el que hem xerrat abans. 
Després, tots en grup, anirem penjant les caixes niu als llocs triats, valorant entre tots els 
pros i els contres de cada lloc. El taller tindrà el suport d’una fitxa per al professorat i 
l’alumnat, per poder seguir aprofundint en el tema a posteriori.  
 
ALUMNAT DESTINATARI: Alumnat de P4 i P5 i tots els nivells de primària. Tant els 
conceptes a desenvolupar, com les fitxes s'adaptaran als diferents nivells educatius.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIUS: Els principals objectius que es pretenen (segons les edats) són: 
 

• Conèixer com es fa una caixa niu per aus 

• Conèixer quins ocells acostumen a emprar les caixes niu a Menorca 

• Conèixer quina funció tenen les caixes niu 

• Conèixer el paper de les caixes niu i d’alguns ocells per combatre possibles 
plagues d’insectes 

• Conèixer els avantatges d’aquest tipus d’acció, en comparació amb altres 
mesures més agressives, com la fumigació 

  



  

• Conèixer i manipular diferents tipus de caixes niu, els aspectes que s’han de tenir 
en compte a l’hora de penjar-les, el seu manteniment...  
 

CONTINGUTS QUE ES VOLEN ENSENYAR 
 

1. Conceptes a treballar (segons edats): 
Les aus, caixes niu per a aus, caixes niu per a ratapinyades, plagues, insectes, 
manteniment de caixes niu, seguiment de caixes niu (experiment), com fer una 
caixa niu, on penjar una caixa niu, tipus de caixes niu... 
 

2. Actituds a potenciar: 
• Respecte per la natura, en general, i per les aus, en particular 
• Sensibilització sobre la importància de l'avifauna en la biodiversitat de l'illa 

 
ACTIVITAT I METODOLOGIA QUE S’APLICARÀ 
 

1. Activitat prèvia al taller 
L'ornitòleg encarregat de l'activitat es posarà en contacte amb el professor/a per 
informar sobre els continguts del taller i recomanar possibles conceptes a tractar 
dins classe, abans de realitzar-lo. El professor/a rebrà una fitxa del taller per 
conèixer com es desenvoluparà, on figura un apartat de recomanacions de 
conceptes a tractar prèviament a classe. 
  

2. Durant la realització del taller 
Durant el taller s’aniran tractant tots els temes de forma escalonada. El material 
del taller s’anirà introduint a mesura que es vagin desenvolupant els conceptes. El 
taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat a l’alumnat perquè 
expressin els seus coneixements; podran manipular i experimentar amb el 
material del taller. 
 

3. Propostes d’activitats posteriors  
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada a les edats, on, a més 
del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà un croquis per 
fer una caixa niu a l'aula, amb l’alumne, i diverses activitats relacionades, per 
assolir i consolidar els conceptes tractats durant el taller.  
 

DURADA: 60 minuts, aproximadament. 

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX:  Durant tot el curs escolar (d'octubre a juny). 
 
MATERIALS: L’ornitòleg disposarà de tot el material necessari per desenvolupar 
l'activitat, així com la fitxa original per a l’alumnat i el professorat.  
 

ALTRES OBSERVACIONS: El taller es desenvoluparà als parcs des Freginal o Rubió i 
Tudurí, segons la proximitat de cada escola. També hi ha la possibilitat de fer el taller a 
l’escola, segons les característiques d’aquesta (consultau aquesta opció). No serà 
necessari bus. Alumnat i professorat es podran desplaçar als parcs a peu. 
 
REALITZARÀ EL TALLER: Javier Méndez Chavero. 

 
 



  

ELS VERTEBRATS  
 
DESCRIPCIÓ: Aquest taller es desenvolupa íntegrament a l’aula. Compta amb el suport 
d’un PowerPoint, a través del qual el monitor anirà descobrint a l’alumnat les diferents 
característiques dels vertebrats i dels diferents grups que en formen part (mamífers, aus, 
amfibis, rèptils i peixos), com també la seva morfologia, característiques, reproducció...  
 
Es farà especial èmfasi en els vertebrats que es poden trobar a Menorca, les seves 
característiques i el seu estat actual. Tot anirà complementat amb material, com ara 
plomes de diferent ocells, nius, ous, esquelets..., pel que fa a les aus; diferents parts de 
l’esquelet de diferents mamífers (dofins, marts, rates sardes...); pells de serp... 
 
ALUMNAT DESTINATARI: Alumnes de primària. Tant els conceptes a desenvolupar, 
com les fitxes s'adaptaran als diferents nivells educatius.   
 
OBJECTIUS: Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) 
són: 
 

• Conèixer les principals característiques dels vertebrats 

• Conèixer les principals característiques i diferencies entre mamífers, rèptils, 
amfibis, aus i peixos 

• Conèixer les relacions entre els vertebrats i la resta d'éssers vius que els envolten 
(plantes, invertebrats...) 

• Conèixer les adaptacions dels diferents vertebrats als seus hàbitats i la seva 
alimentació 

• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves respecte a la natura en 
general 

• Conèixer i manipular diferent material referent als vertebrats 

• Conèixer els diferents vertebrats presents a Menorca 

• Conèixer i identificar algunes espècies de vertebrats que es poden veure a 
Menorca 

 
CONTINGUTS QUE ES VOLEN ENSENYAR  
 
1. Conceptes a treballar (segons edats) 

Vertebrats, invertebrats, aus, mamífers, amfibis, rèptils, peixos, espècie, parts i 
característiques dels vertebrats, reproducció ovípara, reproducció vivípara, sang 
freda, sang calenta, columna vertebral, ou, niu, cau, bec, boca, la migració, els 
vertebrats de Menorca... 

 
2. Actituds a potenciar 

• Respecte per la natura i per tot tipus d’éssers  
• Interès d'ampliar coneixements sobre la biodiversitat de Menorca i les seves 

principals característiques i costums 

• Sensibilització sobre la importància dels vertebrats dins la biodiversitat de l'illa i la 
seva relació/equilibri amb la resta d’éssers (invertebrats, plantes...) 

 
 

 

 



  

ACTIVITAT I METODOLOGIA QUE S’APLICARÀ 
 

1.  Activitat prèvia al taller 
El monitor encarregat de l'activitat es posarà en contacte amb el professor/a per 
informar sobre els continguts del taller i recomanar possibles conceptes a tractar 
prèviament a classe. El professor/a rebrà una fitxa del taller per conèixer com es 
desenvoluparà, on figura un apartat de recomanacions de conceptes a tractar 
abans, a la classe. En cas que el professor/a vulgui enfocar el taller sobre un 
aspecte concret que encaixi en el temari o sobre projectes que s’estiguin tractant 
a classe, el monitor prepararà una fitxa específica prèvia al taller, per recolzar-lo. 
 

2.  Durant la realització del taller 
Durant el taller s’utilitzarà un PowerPoint com a fil conductor dels diferents 
aspectes a tractar. El material del taller s’introduirà a mesura que es desenvolupin 
els conceptes. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat a 
l’alumnat perquè expressi els seus coneixements; podran manipular i 
experimentar amb el material del taller. 
 

3. Propostes d’activitats posteriors  
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats, on, a 
més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà una sèrie 
d'activitats per fer a l'aula amb l’alumnat. Aquestes activitats complementaran tot 
el que s'ha treballat durant el taller i es podran adaptar al temari escolar.  
 
 

RESULTATS ESPERATS 

Augment dels coneixements sobre els vertebrats i foment de la sensibilització cap als 
vertebrats en particular i la natura en general, partint de l'opinió que el que es coneix es 
respecta i s'estima.   
TEMPORITZACIÓ: 
La durada del taller és d’una sessió d’una hora aproximadament. 
 
 
 
PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX: Durant tot el curs escolar (d'octubre a juny). 
 
MATERIALS: El monitor disposarà de tot el material necessari per desenvolupar 
l'activitat, així com la fitxa original per a l’alumnat i el professorat. L’escola aportarà el 
projector o pantalla digital per projectar el PowerPoint. 
 
ALTRES OBSERVACIONS: Aquest taller es podrà adaptar segons demanda del 
professorat al temari o projectes escolars específics, sempre que cada professor/a ho 
demani, amb l'objectiu de complementar o donar suport a feines o projectes de l’aula. 
Aquesta possibilitat s’haurà de reservar amb 20 dies d’antelació, per permetre la 
preparació del material necessari. 
 
REALITZARÀ EL TALLER: Javier Méndez Chavero. 

 
 
 

   



  

CONEIX ELS BOLETS DE MENORCA  
 
DESCRIPCIÓ SEGONS EDATS 

 
P4 – P5: Un personatge introdueix els infants al món dels bolets, en forma de jocs, 
cançons, dibuixos animats i manualitats. Per tal que els estudiants assumeixin tots els 
conceptes que se’ls presenta.  
 
1r-6è de primària: Taller pràctic i xerrada acompanyada d’una presentació Powerpoint, 
per fer una iniciació a la micologia, intercalant vídeos i experiments dels temes tractats, 
que ells aniran observant i fent durant la realització del taller.  
 
1r-4t d’ESO: Taller pràctic i xerrada acompanyada d’una presentació Powerpoint, per 
explicar els principals conceptes i funcions dels fongs i bolets, intercalant vídeos i 
experiments del temes tractats. 
 
Tots els cursos, disposen de material per poder veure i tocar, i es deixa a la classe un sac 
reproductor de bolets, per tal que ells el vagin cuidant i veient com neixen i creixen. 
 
La idea de tots els tallers es crear consciència als filles de la importància i conservació 
dels boscos. 
 
Adults: Seguint el mateix mètode de presentació, disposen d’una adaptació pensada 
per a adults, en la qual la xerrada és més participativa i en format de col·loqui. 
 
A part d’introduir els conceptes principals de la miològica, ens aprofitem dels 
coneixements dels alumnes, com a cercadors i consumidors de bolets per orientar-los i 
explicar-los totes les dubtes que tenen sobre els bolets de Menorca. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: De P4 a 4t d’ESO i adults. 
 
DURADA: P4-P5: 1,5/2 hores. Per a la resta de cursos el taller serà de 2 hores. 
 
LLOC: Aula. 
 
OBJECTIUS 

• Conèixer les característiques pròpies dels bolets i del seu ambient 
• Saber on creixen i, també, les seves particularitats 

• Ensenyar a estimar la natura a través del món dels bolets 

• Ensenyar a respectar totes les espècies de bolets i conèixer la seva funció al bosc 

• Fomentar els valors educatius, per conèixer i estimar l’entorn natural del nostre 
municipi 

 
PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX: Durant tot el curs escolar. 
 
OBSERVACIONS: El centre ha d’aportar un projector. 
 
REALITZARÀ EL TALLER: Aristóteles Mercadal Mascaró (bolets de Menorca). 
 

 
 



  

L’AIGUA ÉS VIDA, QUÈ EN SAPS? (nou) 
 
DESCRIPCIÓ 

A partir d’una exposició interactiva, amb diferents maquetes i també motius per 
experimentar, es donen a conèixer aspectes rellevants de l’aigua dolça a Menorca. 
 
CONTINGUTS 

Aqüífer, consum d’aigua, cicle de l’aigua, estat ecològic de l’aigua, hidrogeologia de 
Menorca, etc. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 3r, 4rt, 5è i 6è de primària i 1r d’ESO. 
 
DURADA: 1,5hores. 
 
LLOC: Molí del Rei (Maó). 
 
OBJECTIUS  

• Conèixer la importància de l’aigua dolça a Menorca com a recurs i servei 
ambiental. 

• Descobrir les seves problemàtiques i les possibles solucions en quan a la seva 
gestió. 

 
PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX: Setembre i octubre del 2016 i de febrer a maig del 2017 (a 
convenir amb el centre) 
 
REALITZARÀ EL TALLER:  GOB-Menorca. 
 

UN VIATGE A TRAVÉS DE LA LLANA (TELERS) 
 
DESCRIPCIÓ 

A través d’aquest taller es farà una aproximació teòrica i pràctica al procés de la llana, des 
del seu origen com a fibra animal fins a la seva transformació en artesania. 
 
La llana com a recurs i, a la vegada, excedent als llocs de Menorca. 
 
Hi haurà una primera part de laboratori: EL RENTAT, TENYIT amb tints naturals de plantes 
recol·lectades a Menorca i EL CARDAT. I una segona part artesanal: elaboració de FELTRE 
ARTESANAL, LLENÇOS DE LLANA i TELERS (teler de pals, circular, de bastidor i de cintura). 
 
El taller s’acompanya amb l’exposició d’eines i tipus de llana, així com documentació 
escrita i fotogràfica. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: De P3 fins a batxillerat. 
 
DURADA: 2 sessions d’una hora cada una. 
 
LLOC: A l’aula o aula de plàstica. 
 
OBJECTIUS 

• Aprendre sobre el valor dels recursos derivats de la ramaderia 

• Experimentar les possibilitats artístiques de la llana 



  

• Connectar amb l’artesania des de la seva arrel, en vincle amb l’entorn rural 
• Experimentar, jugar i crear amb les mans 

 
PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX: D’octubre a maig. 
 
OBSERVACIONS: L’espai és necessari 30 minuts abans del taller i 30 minuts després, per 
muntar i desmuntar l’activitat. 
 
REALITZARÀ EL TALLER: Beatriz Toro Peralta, educadora social, especialitzada en 
desenvolupament sostenible. 
 

VISITA AL PARC RUBIÓ I TUDURÍ  
 
DESCRIPCIÓ 

 
Visita al parc Rubió i Tudurí, parc temàtic que representa un retall del paisatge menorquí, 
amb les comunitats vegetals més importants d'aquest. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 5è i 6è de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i adults. 
 
DURADA: 1 hora i mitja, més el desplaçament. 
 
LLOC: Parc Rubió i Tudurí, Maó. 
 
OBJECTIUS 

- Conèixer les principals comunitats vegetals que hi ha a Menorca 

- Aprendre què és una adaptació 

- Aprendre les diferències entre una planta autòctona, un endemisme i una 
introducció 

- Conèixer exemples d'utilitats d'algunes plantes 

 
DATA I PERIODICITAT: D’octubre a desembre i de març a maig (a convenir amb el 
centre). 
  
ENTITAT RESPONSABLE: GOB-Menorca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

PARTICIPACIÓ 

 
PER A QUÈ ANAM A L’ESCOLA? PARLEM DE L’ESCOLA QUE 
VOLEM (nou) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

• Dibuixar, explicar, somiar, imaginar l’escola a la qual voldrien anar els al·lots i al·lotes. 
Espai de reflexió grupal, conduït, a fi d’entendre la importància d’anar a l’escola i de 
motivar intrínsecament l’alumnat per aprendre, a més de recollir dades reals dels 
interessos i necessitats dels centres. 

OBJECTIUS 

 
Dos objectius bàsics: 
• Donar l’oportunitat a l’alumnat de descobrir per si mateix la necessitat de formació i 

la possibilitat de gaudir-ne. 
• Recaptar una informació inestimable: què volen, pensen i necessiten l’alumnat, les 

seves famílies, els docents de l’escola?; què els sobra? I què troben a faltar? 

CALENDARI: Qualsevol data entre el 15 de novembre i juny. La durada del taller és de 
dues hores. Poden ser dues hores en un dia o una hora en dues setmanes seguides. 

DESTINATARIS: Totes les edats, de 6 a 18 anys. Les dinàmiques i el debat (llenguatge, 
temps, etc.) s’adequaran a l’edat. 

LLOC DE REALITZACIÓ: El taller es pot fer a la mateixa aula, però seria molt interessant 
poder recurrir al pati, passadissos, gimnàs. 
 
FORMADORA: Isabel Carnero, Llicenciada en Filosofia. Màster en Educació Emocional. 
 

GUANYA PARTICIPACIÓ (nou) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

El taller consta de dues sessions: la primera sessió es realitza dins l’aula, amb una durada 
d’una hora. A través de dinàmiques grupals, s’hi debaten els conceptes de drets de la 
infància i participació infantil, i s’elabora una proposta per presentar a l’alcaldessa. La 
segona sessió es realitza a l’Ajuntament de Maó, amb una durada d’1,5 hores; consta 
d’una visita guiada i una pràctica de participació, com a resultat d’aquestes dues 
sessions. Els infants participants presentaran a l’equip de govern una proposta de millora 
per a la ciutat. 
 
OBJECTIUS 

• Conscienciar sobre els drets de la infància, en general, i el dret de participar, en 
particular 

• Familiaritzar-se amb els sistemes de participació de l’Administració pública 

• Vivenciar la participació des del seu exercici 

CALENDARI: D’octubre i maig. Dues sessions d’1 hora la primera i 1,5 hores la segona. 

DESTINATARIS: Segon i tercer cicle de primària. 



  

LLOC DE REALITZACIÓ: La primera sessió es realitzarà a l’aula del centre i la segona 
sessió, a l’Ajuntament de Maó. 
 
FORMADORA: Rocío Manzanares. 
 

PARTICIPACIÓ, DRET O DEURE? 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

El taller consta de dues sessions, d’una hora cada una, al llarg de les quals, a través de 
dinàmiques, jocs i roll playing es reflexionarà sobre el concepte de participació i 
s’elaborarà una practica d’acció participativa. 
 
OBJECTIUS 

• Sensibilitzar sobre la importància de la participació ciutadana 

• Crear espais de reflexió i debat sobre les actituds que tenim al nostre dia a dia en 
relació amb la participació responsable 

• Explorar mecanismes de participació juvenil 

CALENDARI: D’octubre i maig.  

DESTINATARIS: ESO, batxillerat i cicles formatius. 

LLOC DE REALITZACIÓ: Centre educatiu. 
 
FORMADOR: Miguel Ángel Utiel. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

 
L’ESQUELET HUMÀ AMAGA LA NOSTRA HISTÒRIA; COM 
DESCOBRIR-LA? 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

• En analitzar les principals característiques dels ossos i de l’esquelet humà: com són?; 
de què estan fets?; per a què serveixen? 

• Reproduccions d’un esquelet sencer i de dues pelvis, que ens permetran treballar en 
grup per conèixer els principals ossos del cos humà.  

• Es portaran a l’aula diferents ossos reals: per veure les principals diferències que hi ha 
entre els ossos d’homes, dones i infants. 

• Ossos i dents amb marques de diferents malalties ens permetran veure l’efecte 
d’alguns tipus de feines, activitats físiques i patologies sobre els ossos, així com 
l’efecte de la manca d’higiene bucal sobre les dents. La nostra història personal 
queda reflectida en el nostre esquelet. 

• Finalment, veurem com l’estudi dels esquelets antics ens permet conèixer com vivia 
la gent en el passat: quin tipus de feina feien, quina esperança de vida tenien, què 
menjaven, quines malalties patien, etc. 

• En tots els nivells s’emplena una fitxa amb els noms dels ossos. 
• A primer i segon cicle de primària es munta un esquelet de plàstic. 
• A tercer cicle de primària i ESO es fa un taller al final, en què l’alumnat identifica les 

principals característiques dels esquelets. 
• A batxiller es treballa sobre els tipus de rituals i pràctiques funeràries al llarg de la 

prehistòria i la història de Menorca. 

OBJECTIUS 

• Que l’alumnat es familiaritzi amb l’esquelet humà.  
• Fer entendre al grup que, tot i que els esquelets són similars, cada un té les seves 

particularitats segons la seva edat, sexe o característiques familiars.  
• I que, de la mateixa manera, la nostra forma de vida queda reflectida en l’esquelet. La 

dieta, l’activitat física, els costums higiènics (com el raspallat de les dents)..., tot 
queda registrat en el nostre esquelet. 

• Que l’alumnat conegui la importància de l’estudi dels esquelets per conèixer les 
societat passades. 

• I que, per tant, entengui que els esquelets antics formen part del nostre patrimoni 
històric, que s’ha de protegir, estudiar i donar a conèixer.   

CALENDARI: L’activitat durarà 2 hores i es pot realitzar en qualsevol moment del curs. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: Tots els nivells educatius, a partir de 1r de primària 
(s’adaptarà el discurs en funció del curs). 
 
LLOC DE REALITZACIÓ: Centre de procedència del grup. 
 
RESPONSABLE: Elena Sintes Olives (arqueòloga). 

 
 
 



  

CIUDAD CIENCIA    
  

EN QUÈ CONSISTEIX 

 
Ciudad Ciencia és un projecte de divulgació científica del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Obra Social “la Caixa”, la finalitat del qual és que els 
habitants de localitats allunyades dels grans nuclis urbans coneguin de primera mà 
l’actualitat científica i tecnològica.  
 
A proposta del CSIC, l’Ajuntament de Maó es va adherir a aquesta iniciativa el 26 de 
setembre de l’any 2013. 
 
OBJECTIUS 

• Fomentar la cultura científica de la societat 
• Promoure l’interès de la societat, en especial de la joventut, per la ciència, la 

tecnologia i la innovació 

• Donar a conèixer els protagonistes (persones i espais) que realitzen ciència i generen 
coneixement 

• Afavorir que les administracions locals introdueixin la ciència de forma permanent a 
les seves agendes 

• Ajudar el professorat, durant la seva labor docent, a introduir continguts de ciència a 
l’aula 

• Promoure una imatge en igualtat de gènere de la ciència, la tecnologia i la innovació 

• Sensibilitzar sobre la conservació del medi ambient 

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA 

Cada escola o institut pot sol·licitar qualsevol de les activitats que figuren a la pàgina 
web de Ciudad Ciencia: http://www.ciudadciencia.es/. El ventall d’elecció és realment 
important: exposicions, tallers, tallers en línia, conferències, clubs de lectura, debats 
científics, monòlegs científics, visites guiades, videoconferències, entrevistes al personal 
investigador... 

A l’apartat novetats (http://www.ciudadciencia.es/novedades) podeu consultar totes 
aquelles actuacions realitzades als municipis que formen part de la xarxa Ciudad Ciencia.  

A l’apartat agenda (http://www.ciudadciencia.es/agenda) figura una previsió de les 
iniciatives de propera realització. 

L’Ajuntament de Maó, que actua d’intermediari, rep la petició d’una activitat concreta i la 
remet al CSIC, que s’encarrega de cercar —entre els organismes que l’integren— el 
personal investigador més adequat per dur-la a terme. D’aquesta manera garanteixen la 
màxima qualitat acadèmica i científica de totes les iniciatives. 

A més, Ciudad Ciencia també permet demanar activitats que no figuren explícitament a 
la seva web, però que són suggerides per qualque entitat o institució concreta, en cas 
que aquesta tengui un interès especial en algun tema específic i que no figuri entre les 
opcions ofertes a la web.  

CALENDARI 
Es desenvolupa en funció de cada petició. Només cal tenir en compte que —en funció 
de la disponibilitat del personal investigador del CSIC i de les gestions que s’hagin de dur 



  

a terme— sol transcórrer un període mínim de 2-3 mesos entre la petició de l’activitat i la 
seva realització efectiva.  

ALUMNAT DESTINATARI: Primària, ESO i batxillerat. 

LLOC DE REALITZACIÓ: Cada escola o institut ha de cedir l’espai de realització de 
l’activitat, adequat a la característiques d’aquesta. Si són necessaris alguns elements o 
materials concrets (pantalla, projector, etc.), es comunicarà oportunament. 
 
FORMADORS: Personal del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). 
 
ADRECES WEB DE DIFERENTS APARTATS DE CIUDAD CIENCIA 

 
����    Monòlegs científics (The Big Van Theory) 
http://www.thebigvantheory.com/ 
 
����    Tallers 
- http://www.ciudadciencia.es/talleres/parcelas-agricolas-escolares 
- http://www.ciudadciencia.es/talleres/la-geologia-nos-habla 
- http://www.ciudadciencia.es/talleres/las-plantas-de-tu-ciudad 
 
����    Exposicions 
http://www.ciudadciencia.es/exposiciones 
 
����    Participació ciutadana 

http://www.ciudadciencia.es/participa 
 
����    Textos de divulgació 

http://www.ciudadciencia.es/textos 
 
Webs de divulgació 

http://www.ciudadciencia.es/webs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

TRADICIONS DEL MON    

 
ORIGAMI  
 
CONTINGUT:  
L’origami és un art tradicional japonès de papiroflèxia. 
 
OBJECTIUS 

- Transformar un tros de paper en un objecte d’ús comú, un objecte decoratiu o una 
jugueta. Sense gastar doblers i amb la nostra imaginació, podem aconseguir ser 
creatius. 

- conèixer alguns aspectes de la cultura japonesa. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 5è i 6è de primària i batxillerat artístic. 
 
DURADA: 2-3 sessions de 60 minuts. 
 
PERÍODE DE REALITZACIÓ: Darrera setmana de gener i el mes de febrer. 
 
MATERIAL: El portarà la monitora. 
 
REALITZACIÓ DEL TALLER: Kahori Ishihara. 
 
COORDINACIÓ: Jenina Mitjana, tècnica de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de 
Maó. 
 

INICIACIÓ ALS KANJI  
 
CONTINGUT 

Els Kanji són caràcters xinesos que s’empren en l’escriptura japonesa; és una de les tres 
principals formes d’escriptura emprades al Japó. Els kanji tenen origen iconogràfic i de la 
seva evolució ha esdevingut el kanji actual. 
 
OBJECTIUS 

- Explicar l’evolució de les icones fins arribar a esdevenir kanji o ideogrames. Açò es 
farà amb els més senzills, ja que és un taller introductori.  

- Donar a conèixer una altra cultura a través de l’expressió artística i el refinament de la 
cal·ligrafia japonesa. 

 
ALUMNAT DESTINATARI: 1r de batxillerat artístic. 
 
DURADA: Dues sessions de 60 minuts. 
 
PERÍODE DE REALITZACIÓ: Darrera setmana de gener i el mes de febrer. 
 
MATERIAL QUE HA D’APORTAR EL CENTRE: Folis i retoladors. 
 
REALITZACIÓ DEL TALLER: Kahori Ishihara. 
 



  

COORDINACIÓ: Jenina Mitjana, tècnica de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de 
Maó. 
 

VALORS TRADICIONALS DEL SENEGAL A TRAVÉS DELS 
CONTES D’ANIMALS   
 
CONTINGUT 

Es fa una introducció sobre el Senegal: la seva situació geogràfica i característiques de les 
persones que hi viuen. Seguidament, s’introdueixen una sèrie de contes tradicionals del 
Senegal, en què els protagonistes són animals. Aquests contes transmeten valors 
universals, també importants per a la població senegalesa.  
 
OBJECTIUS 

- Conèixer i situar el país, així com algunes de les seves curiositats 

- Conèixer tradicions del país 

 

ALUMNAT DESTINATARI: P5, 3r i 4t de primària. 
 
DURADA: 60 minuts. 
 
PERÍODE DE REALITZACIÓ: 2n trimestre, preferentment. 
 
MATERIAL QUE HA D’APORTAR EL CENTRE: Mapa del món i projector. 
 
REALITZACIÓ DEL TALLER: Joachim Boissy, professor d’origen senegalès i resident a 
Menorca. 
 
COORDINACIÓ: Jenina Mitjana, tècnica de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de 
Maó. 
 

MÚSICA I DANSES DE CUBA       

 
CONTINGUT  
Es fa una introducció sobre Cuba i les seves influències culturals, a través de les danses 
afrocubanes i de les danses franco-haitianes. Porten música per mostrar i es realitzarà 
una sessió pràctica. 
 
OBJECTIUS 

- Donar a conèixer un aspecte de la diversitat cultural de la nostra societat a través del 
moviment i la música 

- Conèixer la història de Cuba a través de la música i el ball 
 
DIRIGIT A: 1r cicle de secundària.  
 
DURADA DEL TALLER: 60 minuts. 
 
PERÍODE DE REALITZACIÓ: 1r trimestre, preferentment. 
 
MATERIAL QUE HA D’APORTAR EL CENTRE: Mapa del món i reproductor de CD. 
 



  

REALITZARAN EL TALLER: Doryan Suárez, ballarina professional d’origen cubà i amb 
molta experiència docent, també amb adolescents.  
 
COORDINA EL TALLER: Jenina Mitjana, tècnica de Mediació Intercultural de 
l’Ajuntament de Maó. 
 

EL MEU VIATGE CAP AQUÍ. UNA EXPERIÈNCIA MIGRATÒRIA EN 
PRIMERA PERSONA 

 
CONTINGUT  
El taller vol introduir una reflexió conjunta amb l’alumnat del que suposa prendre la 
decisió i emprendre un procés migratori des d’una experiència personal. 
 
OBJECTIUS 

- Plantejar les motivacions, els perills, l’arribada, què he guanyat i què he perdut 
- Prevenir la xenofòbia. Podem ser diferents per fora però ens agraden les mateixes 

coses 

 
El lloc on naixem no el triam. Per què jo i no tu? Cada experiència migratòria és única, així 
com les seves causes. 
 
DIRIGIT A: 3r i 4t d’ESO. 
 
DURADA DEL TALLER:  60 minuts. 
 
PERÍODE DE REALITZACIÓ:  2n trimestre, preferentment. 
 
MATERIAL QUE HA D’APORTAR EL CENTRE: Mapa d’Àfrica i Europa. Projector per 
PowerPoint. 
 
REALITZARÀ EL TALLER: Joachim Boissy, professor d’origen senegalès i resident a 
Menorca. 
 
COORDINA EL TALLER: Jenina Mitjana, tècnica de Mediació Intercultural de 
l’Ajuntament de Maó. 
 

CAPOEIRA: DANSA, LLUITA, EXPRESSIÓ CORPORAL  
 
CONTINGUT  
Es farà una introducció a la capoeira, expressió cultural d’origen africà (Angola), que 
combina la dansa amb la lluita. Es va desenvolupar al Brasil i engloba diferents facetes; la 
més coneguda és l’expressió corporal. La capoeira és una simbiosi de força i ritme, 
poesia i agilitat. És una bona oportunitat per conèixer la combinació de dues cultures: 
l’africana i la brasilera. 
 
OBJECTIUS 

Conèixer la diversitat cultural i de gestió de conflictes a través del moviment i la lluita. 
 
DIRIGIT A: 2n cicle de secundària i batxillerat. 
 
DURADA DEL TALLER:  60 minuts. 



  

PERÍODE DE REALITZACIÓ:  2n trimestre, preferentment. 
 
MATERIAL QUE HA D’APORTAR EL CENTRE: Espai esportiu i aparell de música.  
 
REALITZARÀ EL TALLER: André Borges, professor de capoeira. Associació cultural Alma 
de Ébano, Grupo Capoeira Menorca. 
 

COORDINA EL TALLER: Jenina Mitjana, tècnica de Mediació Intercultural de 
l’Ajuntament de Maó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CONVIVÈNCIA 
 

LA MÚSICA COM A JOC PER GENERAR DINÀMIQUES DE GRUP 
(I) 
 
CONTINGUT: Es tracta d’un taller que parteix dels jocs musicals com a elements de 
cohesió entre tot l’alumnat participant. Es treballa amb elements emocionals i lúdics, des 
de la reafirmació personal fins a les tasques en equip; així es fomenta la necessitat 
d’aplicar dinàmiques de grup per a l’èxit personal i professional, vist des de la 
desinhibició, comprensió i tolerància com a objectius principals. 
 
No es requereixen coneixements musicals, encara que serà d’ajuda que l’alumnat domini 
conceptes com la rítmica, la pulsació o el llenguatge musical bàsic. 
 
OBJECTIUS: Fiançar conceptes com la confiança i l’autoestima, mitjançant el treball en 
grup, a partir de petits reptes a superar, com exercicis de vocalització o mímiques 
corporals, entre d’altres, i jocs amb la música, com a eina i nexe d’unió. 
 

DIRIGIT A: Alumnat d’ESO.       

 
DURADA: Una sessió de 2 hores.  
 
OBSERVACIONS 

- L’alumnat haurà de dur roba i calçat còmodes 

- El lloc adequat seria un gimnàs o sala de psicomotricitat 
- La sala haurà de tenir bona acústica, per tal de poder escoltar música des de diversos 
plans durant els exercicis 

- Es necessitarà un equip d’àudio bàsic, un reproductor amb amplificador i altaveus 
repartits per la sala 

 
REALITZARÀ EL TALLER: Tato Rabasa Ródenas, monitor de musicoteràpia. 
  

LA MÚSICA COM A JOC PER GENERAR DINÀMIQUES DE GRUP 
(II)  
 
CONTINGUT: Es tracta d’un taller continuació de l’anterior, que parteix dels continguts i 
fitxes d’avaluació (personal i de grup) per proposar noves fórmules de comunicació i 
comprovar l’evolució, individual/grupal, així com per fomentar la capacitat associativa. 
 
OBJECTIUS: Fiançar conceptes com la confiança i l’autoestima, mitjançant el treball en 
grup, a partir de petits reptes a superar, com exercicis de vocalització o mímiques 
corporals, entre d’altres, i jocs amb la música, com a eina i nexe d’unió. 
 
DIRIGIT A: Alumnat d’ESO.       

 
DURADA: Una sessió de 2 hores.  
 
OBSERVACIONS 

 
L’alumnat haurà de dur roba i calçat còmodes. 



  

Material necessari per realitzar el taller: 
 
- Pissarra 

- Sala amb bona acústica (amb miralls, si és possible)  
- Es necessita un equip d’àudio bàsic, amb ordinador, mesclador amplificat, altaveus i 

microfonia   
 
REALITZARÀ EL TALLER: Tato Rabasa Ródenas, monitor de musicoteràpia. 
 

ROSA O BLAU... TANT SE VAL!  
 
CONTINGUT  
La igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i la coresponsabilitat. Es farà a través de 
l’humor d’un personatge, per tal que el missatge arribi bé als infants d’aquesta edat. 
Segons estudis recents, els estereotips de gènere es comencen a construir a partir dels 5-
6 anys.  
 
OBJECTIUS 

- Desconstruir els estereotips de gènere 

- Motivar en la coresponsabilitat de les tasques domèstiques entre tots els membres 
de la família. 

 
DIRIGIT A: P5 i 1r de primària      

 
DURADA: Una sessió de 60 minuts.  
 
REALITZARÀ EL TALLER: Malu Morro, actriu i pallassa. 
 
COORDINACIÓ: Jenina Mitjana, tècnica de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de 
Maó. 
 

GÈNERE PER A TERCER CICLE DE PRIMÀRIA 

 
CONTINGUT: Taller dinàmic i participatiu format per dues sessions d’una hora cada una. 
 
- A la primera sessió s’explicaran els conceptes més rellevants utilitzant diverses eines 

audiovisuals. 
- A la segona sessió es realitzarà un joc de roll playing on els alumnes en seran els 

protagonistes. Hauran de prendre decisions, debatre i reflexionar sobre l atemàtica 
de gènere. 

 

OBJECTIUS: Sensibilitzar l’alumnat envers al tema de gènere. Per un costat, treballarem 
–amb ulls crítics-- vells prejudicis encara existents a la nostra societat. Per l’altre, ens 
endinsarem en les relacions humanes, amb l’objectiu de revaloritzar la tasca essencial de 
tenir cura uns dels altes, com a eix central del que haurien de ser les relacions humanes. 
 
DIRIGIT A: Tercer cicle de primària (5è i 6è).       

DURADA: Dues sessions d’una hora cada una. Entre novembre i abril. 
 
OBSERVACIONS: Recomanam realitzar les dues sessions dins la mateixa setmana.  
 



  

REALITZARÀ EL TALLER: ONG MIRA 

 

AMB ELS DEMÉS, SOM +: “COM EM PICA EL NAS!”  
 
EN QUÈ CONSISTEIX 
 
L’objectiu principal és comprendre i valorar la importància de l’ajuda mútua. Per açò, els 
tècnics de Menorca para Todos, que dinamitzaran la sessió, compten amb la 
col·laboració d’una persona amb mobilitat reduïda. 
 
Es formaran dos grups. Després d’una breu introducció a l’activitat, es demanarà a un 
dels grups que tanquin els ulls. A poc a poc s’han d’imaginar que se’ls dormen els peus, 
les cames, les mans, els braços, el tronc... Tindran tot el cos adormit, menys el cap. De 
sobte, els picarà el nas, i cada vegada més. 
 
Com puc fer per treure’m aquesta picor? Cada vegada em pica més... S’esperarà que els 
mateixos infants provin de rascar-se sols, que trobin qualque solució. 
 
L’objectiu és que demanin ajuda per si mateixos a l’alumnat de l’altre grup, que no tenen 
el cos adormit, o a la inversa, que un d’aquests s’ofereixi a rascar-li el nas a un dels 
companys o companyes que no ho pot fer tot sol. 
 
- Visualització del vídeo Con los demás, somos +. 

Una vegada visualitzat el vídeo, es realitzaran algunes preguntes, a mode de reflexió, 
sobre les seves pròpies experiències ajudant els altres. 
 
OBJECTIUS 
• Comprendre la importància de l’ajuda mútua 

• Reconèixer que tots, en qualque moment, necessitam ajuda 

• Admetre les dificultats que tenim a l’hora de demanar ajuda als altres i veure aquest 
fet com una cosa natural i positiva; comprovar que tant la persona que demana, com 
la que ofereix l’ajuda, es poden sentir gratificades 

 

ALUMNAT DESTINATARI: 2n i 3r cicle de primària i ESO. 
 
CALENDARI:  Durant tot el curs escolar. 
 
DURADA: 1 sessió de 50 minuts. 
 
FORMADORS: Menorca para Todos. 
 
 

 
 
 
 
 



  

LES TIC 

 
SEGURETAT A INTERNET I A LES XARXES SOCIALS PER A 
L’ALUMNAT  
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

• Donar a conèixer les xarxes socials al grup de classe. Saber quins són els avantatges i 
quins són els riscos de la seva utilització. 

• Es farà en un llenguatge proper, per tal de facilitar-los la comprensió. 
• No es tracta de demonitzar, ni de prohibir al jovent que empri aquestes eines, ja que 

la societat actual viu immersa en les noves tecnologies, les quals s’actualitzen 
constantment. Per tant, no podem viure d’esquena a aquesta realitat, en la qual les 
noves generacions són natives. 

• Es promourà un ús responsable de les TIC. 

OBJECTIUS 

• La prevenció de conductes de risc entre menors, per tal 
d’evitar-los situacions indesitjables 

• Instruir-los perquè puguin tenir eines per reaccionar davant 
una situació de risc i es puguin autoprotegir. 

• Orientar-los per promoure que disposin de recursos 
suficients per no caure en paranys. 

• Fer-los veure que, davant qualsevol situació que els pugui perjudicar, la seva millor 
opció és posar-ho immediatament en coneixement de pares, mares, familiars, 
professorat o Policia. 

• L’educació i la prevenció com a millors escuts davant qualsevol situació adversa. 

CALENDARI: Es desenvoluparà en una sola sessió d’una hora. 

DESTINATARIS: Alumnat de 5è i 6è de primària i ESO. 

LLOC DE REALITZACIÓ: El curs s'impartirà al mateix centre. 
 
FORMADORA: Maribel Portella, policia tutora. 
 

LES TIC: ÚS, ABÚS, ADDICCIÓ I MICROVIOLÈNCIA DE GÈNERE 
(nou) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX  
Taller destinat a fer consciència del recorregut que pot conduir la persona a 
desenvolupar una addicció a la tecnologia; detectar els símptomes de la microviolència 
de gènere en una relació. 
 
OBJECTIUS 

• Promoure un ús responsable de les TIC 

• Prevenció de conductes de risc 

• Instruir els menors perquè puguin tenir eines per reaccionar en cas de trobar-se en 
una situació de risc; posar en el seu coneixement els recursos dels quals disposen i 



  

ensenyar-los que la seva millor opció és posar-ho immediatament en coneixement 
de pares, mares, familiars, professorat o Policia 

• Orientar-los perquè tenguin els recursos suficients per no caure en paranys 

 
CALENDARI: L’activitat es pot demanar en qualsevol moment de l’any. Durada 
aproximada: 1 hora. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: 6è de primària i ESO.  
 
LLOC: Al mateix centre educatiu. 
 
FORMADORA: Maribel Portella, policia tutora. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

EDUCACIÓ VIÀRIA 

 
EDUCACIÓ VIÀRIA 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Explicar què és la via pública, quines són les persones usuàries d’aquesta, quin 
comportament tenen a la via pública, formes i significat dels senyals de trànsit, el pas de 
vianants, les bicicletes a la via pública, els skaters i l’ús de la via pública.  
 
OBJECTIUS 

• Promoure un ús responsable de la via pública, des de l’òptica del respecte i l’ús comú   
• Prevenir les conductes de risc 

• Dotar-los de nocions bàsiques com a persones usuàries de la via pública 

  
CALENDARI: L’activitat es pot demanar en qualsevol moment de l’any. Durada 
aproximada: 1 hora. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: Tots els cursos de primària. S’adaptarà la xerrada a les 
diferents edats. 
 
LLOC: Al mateix centre educatiu.  
 
FORMADORA: Maribel Portella, policia tutora. 
 

EDUCACIÓ VIÀRIA INFANTIL 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

 
Es tracta d’una activitat preventiva. S’explica què és un pas de vianants, les formes dels 
senyals i què volen dir.   
 
OBJECTIUS 

Dotar de nocions bàsiques els infants més petits, com a persones usuàries de la via 
pública. 
 
CALENDARI: L’activitat es pot demanar en qualsevol moment de l’any.  Durada 
aproximada entre 20 i 30 minuts. 
 
ALUMNAT DESTINATARI:  P3, P4 i P5. 
 
LLOC: Al mateix centre educatiu.  
 
FORMADORA: Maribel Portella, policia tutora.         
           

 
 
 
 



  

EDUCACIÓ VIÀRIA: BICICLETES 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

 
Es tracta d’una activitat informativa i preventiva que pretén: 
 
• Informar els menors sobre l’ús del casc 

• Posar en el seu coneixement la normativa que regeix l’ús de la bicicleta a la via 
pública, tant de caràcter estatal com local 

• Fer-los veure que la bicicleta és un vehicle 

• Explicar l’ús de la via pública i del carril bici 
• Explicar l’ús dels reflectants i l’enllumenat 
• Determinar les conductes de risc i les conductes sancionables 

• Veure les obligacions dels conductors d’altres vehicles respecte a les bicicletes 

 
OBJECTIUS 

• Promoure un ús responsable de la via pública i fomentar l’ús de sistemes de 
protecció 

• Prevenir les conductes de risc 

• Dotar-los de nocions bàsiques, com a persones usuàries de la via pública 

 
CALENDARI: L’activitat es pot demanar en qualsevol moment de l’any. Durada 
aproximada: entre 30 i 40 minuts. 
 
ALUMNAT DESTINATARI: Tots els cursos de primària i 1r i 2n d’ESO. S’adaptarà la 
xerrada a les diferents edats (l’activitat a primària es pot complementar amb una pista 
d’habilitats, dissenyada amb cons, al pati de l’escola). 
 
LLOC: Al mateix centre educatiu.  
 
FORMADORA: Maribel Portella, policia tutora. 
 

EDUCACIÓ VIÀRIA: CICLOMOTORS 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

 
Es tracta d’una activitat informativa i preventiva. 
 
• Informar els menors sobre els requisits  per a l’obtenció de l’AM 

• Documentació del ciclomotor 
• Normativa vigent 
• L’ús del casc 

• Els dispositius de so i el ciclomotor 
 
OBJECTIUS 

• Promoure un ús responsable de la via pública i fomentar l’ús de sistemes de 
protecció 

• Prevenir les conductes de risc 

• Dotar-los de nocions bàsiques, com a persones usuàries de la via pública 

 



  

CALENDARI: L’activitat es pot demanar en qualsevol moment de l’any. Durada 
aproximada: entre 30 i 40 minuts. 
 

ALUMNAT DESTINATARI:  Tots els cursos de secundària. S’adaptarà la xerrada a les 
diferents edats.  
 
LLOC: Al mateix centre educatiu.  
 
FORMADORA: Maribel Portella, policia tutora. 
 

EDUCACIÓ VIÀRIA: SISTEMES DE RETENCIÓ INFANTIL AL 
VEHICLE (SIR) 
 
EN QUÈ CONSISTEIX 

Es tracta d’una activitat informativa i preventiva. 
 
• Informar els menors sobre l’ús de les cadiretes i el cinturó de seguretat 
• Les edats i l’alçada 

• Classes de seients. Quin em toca?  
• Comportament al vehicle 

 
OBJECTIUS 

• Promoure l’ús dels sistemes de seguretat al vehicle 

• Prevenir les conductes de risc 

• Dotar-los de nocions bàsiques, com a persones usuàries 

 
CALENDARI: L’activitat es pot demanar en qualsevol moment de l’any. Durada 
aproximada: 60 minuts. 
 
PERSONES DESTINATÀRIES: 1r, 2n, 3r i 4t de primària. 
 
LLOC: Al mateix centre educatiu.  
 
FORMADORA: Maribel Portella, policia tutora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

RECURSOS 

 
EXCURSIONS COMPARTIDES 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

• La possibilitat d’acompanyar els centres en les seves excursions, donant suport a 
l’alumnat amb mobilitat reduïda mitjançant la utilització de cadires Jöelette. 

• En moltes ocasions, alumnes amb mobilitat reduïda no poden accedir a les sortides i 
excursions amb la resta del grup, i romanen al centre escolar, fet que els exclou i 
limita les seves pròpies oportunitats d’aprenentatge i inclusió. 

• Amb aquesta activitat, tot l’alumnat junt pot aprendre i gaudir de les excursions 
escolars. 

OBJECTIU GENERAL 

• Facilitar l’accés a qualsevol sortida escolar a un entorn natural a l’alumnat amb 
mobilitat reduïda. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Normalitzar la diferencia 

• Facilitar l’accés de l’alumnat amb mobilitat reduïda als entorns naturals 

• Fomentar l’ajuda mútua i el valor del respecte a les diferències 

• Prendre consciència sobre la importància que té el sentiment d’inclusió: amb els 
demés, som més. 

• Fomentar la diferència com a valor i enriquiment mutu. 

CALENDARI: En funció de les necessitats de cada grup sol·licitant, en diferents sortides o 
excursions a entorns naturals. 

ALUMNAT DESTINATARI: Totes les edats. 

LLOC DE REALITZACIÓ: Sortides organitzades pel centre. 
 
FORMADORA: MENORCA PARA TODOS 

 

CAVALLETS ECOLÒGICS 

 
EN QUÈ CONSISTEIX 

És una iniciativa, original a les Balears, que ofereix una alternativa d’oci infantil diferent, 
una atracció ecològica amb un moviment que neix d’utilitzar energies respectuoses amb 
el medi ambient. 

Aquests cavallets mantenen similitud amb els tradicionals quant a l’estructura, i tenen 
cadires en forma de cavalls, realitzats a partir de pneumàtics. Cada cadira té el seu propi 
cinturó de seguretat. 

Giren a partir de l’impuls generat pel pedaleig d’una bicicleta, que, mitjançant 
engranatges, permet el sistema de rotació. 

CALENDARI: En funció de les necessitats de cada grup sol·licitant. 



  

ALUMNAT DESTINATARI: A partir d’1 any fins als 11 anys (de P1 fins a 6è de primària). 

LLOC DE REALITZACIÓ: Al centre. 
 
FORMADOR: Enrique Guillén Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


