
LUDOTECA SOLIDÀRIA
La ludoteca de comerç just apropa als infants juguetes de
diferents parts del món fetes amb dignitat, a través de les
quals descobreixen una classe de consum que no tolera
l’explotació infantil i ofereix unes condicions de feina
respectuoses amb les persones i l’entorn.
Destinataris:De 6 a 12 anys
Durada: 1 hora
Informació i reserva:S’Altra Senalla - Palma

Finestra al Sud - Inca

TALLER D’ALIMENTACIÓ
Analitzant envasos de productes d’alimentació de comerç
just coneixerem la seva procedència, qui els ha elaborat i en
quines condicions. A més, dissenyarem un menú a partir
dels productes de comerç just. Es recomana acompanyar el
taller del berenar de comerç just.
Destinataris:De 8 a 12 anys
Durada: 1 hora
Informació i reserva:S’Altra Senalla - Palma

Finestra al Sud - Inca

MMM... XOCOLATA DE LA BONA!
Recorregut pel camí del cacau, i de les diferències entre el
cacau convencional i el cacau de comerç just, mitjançant
l’elaboració d’un tronc de xocolata que serveix de berenar per
a tots els participants.
Destinataris:De 6 a 13 anys
Durada:2hores
Preu: 1,5 €peralumne
Informació i reserva:Casal de la Pau –Manacor

TALLER “QUÈ ÉS EL COMERÇ JUST?”
A partir de la dinàmica “anam de compres” descobrim què hi
ha darrera cada producte i quins són els principis del comerç
just.
Destinataris:A partirde 12 anys
Durada:2hores
Informació i reserva:Casal de la Pau –Manacor

TALLER “LA FÀBRICA DE CUBS”
A partir d’una dinàmica en la que fabricam cubs de cartró
arribam a conclusions sorprenents de com funciona el món
real i qui pot fer què per canviar la realitat.
Destinataris:A partirde 12 anys
Durada:2hores
Informació i reserva:Casal de la Pau –Manacor

EXPOSICIÓ “COMPRAR JUST O JUST
COMPRAR?”
Descoberta del comerç just a través d’articles d’ús diari com
la roba, el cacau, el cafè, el sucre.., i la realitat de qui ha produït
aquests béns. Inclou guió adaptat i ajuda al professorat.
Destinataris:A partirde 12 anys
Informació i reserva:Casal de la Pau –Manacor

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 imposen als
països menys desenvolupats. Presenta el comerç just com
una alternativa real per canviar aquestes relacions injustes.
Destinataris:A partirde 12 anys
Informació i reserva: s’Altra Senalla - Palma

TALLER D’EXPLOTACIÓ INFANTIL
A partir d’un vídeo, es reflexiona sobre què hi ha darrera els
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.
Destinataris:A partirde 14 anys
Durada: 1 hora
Informació i reserva:S’Altra Senalla - Palma

TALLER “CONSUM RESPONSABLE I COMERÇ
JUST”
A través de diverses dinàmiques i la participació dels
assistents es plategen les situacions de desigualtat del
comerç internacional, el poder dels consumidors i la
necessitat que el consum sigui responsable.
Destinataris:A partirde 12 anys
Durada: 1 hora
Informació i reserva:S’Altra Senalla - Palma

Finestra al Sud– Inca
Casal de la Pau - Manacor

CINE FÒRUM
Es visiona una pel·lícula o documental per, posteriorment
obrir un debat sobre temàtiques relacionades amb el comerç
just:
Destinataris:A partirde 16 anys
Durada:Entre 1,5 i 2 hores
Informació i reserva:S’Altra Senalla - Palma

Casal de la Pau –Manacor

FONS BIBLIOGRÀFIC PER A CONSULTA I
PRÉSTEC
Disposam de llibres, contes, vídeos i materials didàctics que
tracten diferents aspectes relacionats amb el comerç just i el
consum responsable. En podeu disposar per a consulta i
préstec.
Informació i reserva:S’Altra Senalla - Palma

Casal de la Pau –Manacor

BERENAR SOLIDARI DE COMERÇ JUST
És una proposta que ens permet tastar el gust de la
solidaritat, en el qual s’ofereix batut de cacau amb galetes de
comerç just.
Destinataris:Totes les edats
Preu:2,5 €peralumne
Informació i reserva:S’Altra Senalla – Palma

Finestra al Sud - Inca
Casal de la Pau –Manacor



VISITA BOTIGA DE S’ALTRA SENALLA
Es tracta de conèixer de prop les particularitats de la venda
de productes de comerç just a una botiga especialitzada,
descobrir la diversitat d’articles i la tasca de sensibilització
que les persones encarregades realitzen.
Destinataris:A partirde 6 anys
Durada:Entre mitja hora i 1 hora
informació i reserva:S’Altra Senalla - Palma

Casal de la Pau –Manacor
Finestra al Sud - Inca

PROJECCIÓ CURMETRATJGE “MARIA I EL
MÓN”
Explicació dels criteris del comerç just a partir de la història
d’una nina que, anant de compres amb els seus pares
descobreix un món que no coneixia.
Destinataris:De 4 a 9 anys
Durada: 1 hora
Informació i reserva:Casal de la Pau - Manacor

LECTURA “MARIAM I EL CACAU”
S’analitzen les diferències entre el comerç just i el comerç
convencional a partir d’una carta escrita per una nina de
Ghana que ajuda als seus pares amb el cultiu del cacau.
Destinataris:De 6 a 12 anys
Durada: 1 hora
Informació i reserva:Casal de la Pau - Manacor

TAULA INFORMATIVA I DE VENDA
Mostra de productes de comerç just d’alimentació i artesania
que es posen a la venda acompanyades d’informació. Permet
apropar els productes de comerç just als alumnes.
Destinataris:Totes les edats
Informació i reserva:S’Altra Senalla - Palma

Casal de la Pau –Manacor
Finestra al Sud - Inca

I SI NOSALTRES FÓSSIM EL MÓN?
I si reduíssim la població mundial a la de la nostra aula?
Quants alumnes hi hauria a Àsia? I a Europa Quina riquesa
correspon a cada continent? A través d’aquesta dinàmica

s’aprofundeix entemes com la desigualtat, la immigració, el
repartiment de la riquesa, etc.
Destinataris:De 10 a 13 anys
Durada: 1 hora
Informació i reserva:S’Altra Senalla - Palma

CONTACONTES “FLORENCI, EL DRAC
VEGETARIÀ”
Conte que ens ensenya a acceptar la diversitat i conviure
feliços plegats, enriquint-nos amb les nostres diferències.
Destinataris:De 3 a 7anys
Durada: 1 hora
Informació i reserva:Casal de la Pau - Manacor

CONTACONTES “ELS COLORS DE LA CASA”
Ens conta la història d’un nin que ha d’escapar de Somàlia a
causa de la guerra i dels seus primers dies aquí, a l’escola. Els
infants acaben l’activitat dibuixant.
Destinataris:De 5 a 8 anys
Durada: 1 hora
Informació i reserva:Casal de la Pau - Manacor

JOC MOGUT ”EL DIA DE L’ANIVERSARI”
Ens movem dins l’aula a través d’una història que planteja als
infants interrogants sobre els regals, la seva utilitat, els residus
que generen.., i presenta propostes alternatives.
Destinataris:De 6 a 12 anys
Durada: 1 hora
Informació i reserva:Casal de la Pau - Manacor

XERRADES-COL·LOQUI SOBRE COMERÇ JUST
I CONSUM RESPONSABLE
Xerrada i posterior debat entorn a temes relacionats amb el
comerç just i el consum responsable, que poden incorporar
algun tipus de material audiovisual.
Destinataris:A partirde 16 anys
Durada: 1 hora
Informació i reserva:S’Altra Senalla – Palma

Finestra al Sud - Inca
Casal de la Pau –Manacor

S’ALTRA SENALLA - PALMA

Carrer Arxiduc Ll. Salvador, 24. Baixos.

Tel. 971 200050/971 291 231

educaciosenalla@pangea.org

FINESTRA AL SUD

S’ALTRA SENALLA D'INCA

Plaça d’Orient, 1 0. Tel. 971 884006

finestrasud@gmail.com

CASAL DE LA PAU

S’ALTRA SENALLA DE MANACOR

Carrer den Bosch, 1 2. Tel. 971 559378

senallamanacor@gmail.com

SAltraSenalla.org




