
Altra Senalla és una associació sense 
afany de lucre que va néixer a Palma, 

l’any 1994, amb l’objectiu de difondre i fer 
possible la pràctica del comerç just a les 
Illes Balears

El comerç just garanteix que els productors respecten 
els criteris següents:
• Sous i condicions de feina dignes
• Igualtat entre homes i dones
• Treball sense explotació infantil
• Funcionament democràtic de les organitzacions
• Respecte al medi ambient
• Desenvolupament comunitari

S’Altra Senalla posa al vostre abast diverses propostes 
educatives amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta 
realitat; de conscienciar la població sobre la importàn-
cia del consum responsable, i de presentar el comerç 
just com una alternativa real de transformació.

Si t’interessa treballar el consum responsable
i el comerç just, posa’t en contacte amb

S’Altra Senalla.
S’Altra Senalla ofereix prospostes didàctiques 
per a jornades, setmanes culturals, activitats 

solidàries i altres accions.
Si voleu rebre informació de les activitats 

educatives que duu a terme s’Altra Senalla, 
enviau un correu electrònic a 
educaciosenalla@pangea.org

Totes les activitats són gratuïtes
manco el berenar solidari.

Totes les activitats i recursos oferts estan 
adreçats a qualsevol col·lectiu que hi estigui 
interessat (centres educatius, associacions, 

biblioteques, casals, ajuntaments, etc.).

S’ALTRA SENALLA
Arxiduc Lluís Salvador, 24. 07004, Palma

Tlf i Fax 971 291 231
Tlf 971 200 050

educaciosenalla@pangea.org
www.saltrasenalla.org

AMB EL SUPORT DE:

Consum  
responsable i  
comerc just



LUDOTECA
La ludoteca de comerç just apropa als infants juguetes 
de diferents parts del món fetes amb dignitat. A través 
dels materials els infants descobreixen una classe de 
consum que no tolera l’explotació infantil, amb unes 
condicions de feina respectuoses amb les persones i 
l’entorn.

Per sol·licitar l’activitat: www.palmaeduca.cat  
(secció C.02.02) o, directament, a S’Altra Senalla.

TALLER D’ALIMENTACIÓ
Analitzant envasos de productes d’alimentació de 
comerç just coneixerem de quins països provenen,  
qui els ha elaborat i en quines condicions.

A més, els participants elaboraran menús per a totes les 
menjades del dia a partir dels productes de comerç just 
que han conegut. Perquè l’activitat sigui més completa, 
es recomana acompanyar el taller del berenar solidari.

EXPOSICIÓ “I TU, CONSUMEIXES JUST?”
Exposició de 9 plafons que posa de manifest les 
grans desigualtats econòmiques del planeta com 
a conseqüència de les relacions comercials que 
els països rics estableixen amb els països menys 
desenvolupats. Presenta el comerç just com una 
alternativa real per canviar aquestes relacions 
injustes.

TALLER D’EXPLOTACIÓ INFANTIL
A partir d’un vídeo, es reflexiona sobre què hi 
ha darrera alguns dels productes que consumim 
(xocolata, roba, sabates, pilotes de futbol, etc.) i 
aprenem a ser consumidors crítics i rebutjar tot allò 
que està elaborat sense respectar els  drets dels 
infants.

TALLER “CONSUM RESPONSABLE  
I COMERÇ JUST”
A través de diverses dinàmiques i la participació dels 
assistents es plategen les situacions de desigualtat 
que provoca el comerç internacional, el poder de 
les persones com a 
consumidors i la 
necessitat que 
el consum que 
es dugui a 
terme sigui 
responsable.

FONS BIBLIOGRÀFIC PER A CONSULTA I PRÉSTEC
S’Altra Senalla disposa de llibres, contes, vídeos, ma-
terials edutatius i revistes, entre d’altres, que tracten 
diferents aspectes del consum i la solidaritat. En podeu 
disposar per a consulta o préstec.

BERENAR SOLIDARI
És una proposta de berenar per dur a terme als centres 
educatius, o a altres espais, que ens permet tastar el gust 
de la solidaritat. És una activitat que mostra que els petits 
gests  poden transformar la realitat per millorar-la.

Al berenar s’ofereix batut de cacau amb galetes de 
comerç just.

Preu: 2 € per a infantil / 2,5 € per a primària

VISITES A LA BOTIGA DE S’ALTRA SENALLA
Es tracta de conèixer de prop les particularitats de la 
venda de productes de comerç just a una botiga es-
pecialitzada, descobrir la diversitat d’articles i la tasca 
informativa que les persones encarregades realitzen.

AL TEU CENTRE:  
COMERÇ JUST, CONSUM RESPONSABLE
Es tracta d’introduir productes de comerç just al bar i/o 
que el menjador incorpori algun ingredient de comerç 
just al menú escolar.

També es proposa incloure productes de comerç just en el 
material d’ús del centre: juguetes, llibres, contes i pilotes.

TAULA INFORMATIVA I DE VENDA
La millor manera de saber quins productes es poden 
trobar a la xarxa de comerç just  i tenir informació especí-
fica  és veure’ls. Per facilitar l’apropament dels productes 
a les persones interessades es proposen les paradetes, 
una mostra de productes de comerç just d’alimentació 
i artesania que es posen a la venda acompanyades 
d’informació.


