
OFERTA
EDUCATIVA

FEDERACIÓ
S’ALTRA SENALLA 

COMERÇ JUST



La nostra oferta educativa està pensada per a tots els
nivells educatius, des de l’alumnat i professorat d'infantil,
primària i secundària fins a batxillerat, cicles formatius,

centres d'adults i universitat.

Així mateix, també s’adreça a qualsevol col·lectiu que hi estigui
interessat: associacions, biblioteques, ajuntaments, casals, etc.

Esperam que la nostra proposta d’activitats us agradi i que
us animeu a treballar amb els alumnes el consum responsable i

el comerç just per tal que puguin sensibilitzar-se de les grans
desigualtats que imperen en el nostre món i puguin créixer

amb uns valors d’igualtat i respecte a la diversitat.

Oferta educativa conjunta

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES,
excepte el berenar solidari (2,50€)

i el taller de cuina Mmmm... xocolata de la bona (1,50€)

QUI SOM?
La Federació S’Altra Senalla promou el comerç just

i el consum responsable a les Illes Balears.

Està constituïda per:

S’Altra Senalla de Palma, 
Finestra al Sud d’Inca, 

Casal de la Pau - S’Altra Senalla de Manacor i
Shikamoo de Llucmajor. 

Amb el suport de:



A PARTIR
DE 3 ANYS

D’on ve la xocolata
Aquesta dinàmica mostra 
als més petits l’elaboració 
de la xocolata a partir del 
cacau i la diferència entre 
una tauleta de xocolata de 
comerç just i una comprada 
al supermercat.
Destinataris: de 6  a 12 anys 
Durada: 1 hora
Reserva: 
Shikamoo (Llucmajor)

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 16 anys 
Durada: 2 hores
Reserva: 
Casal de la Pau (Manacor)
Preu: 1,5 €/alumne

Les set diferències 
del comerç just
Joc didàctic adreçat als 
infants perquè reflexionin 
sobre l’impacte del comerç
just a les vides dels treballa-
dors a partir de diferències 
amagades en dues imatges 
diferents.
Destinataris: de 6  a 12 anys 
Durada: 1 hora
Reserva: 
Shikamoo (Llucmajor)
Casal de la Pau (Manacor)

Ludoteca solidària
La ludoteca de comerç just 
apropa als infants juguetes 
de diferents parts del món, 
fetes amb dignitat, per mitjà

de les quals descobreixen 
un tipus 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 16 anys 
Durada: 1 hora
Reserva: 
S’altra senalla (Palma)
Finestra al Sud (Inca)

Arribar des de lluny
Història d’un nin que s’ha 
d’escapar de Somàlia a 
causa de la guerra, i de com
són els seus primers dies a 
una escola d’aquí. A primer 
cicle de primària, l’activitat 
té forma de contacontes. 
Amb l’alumnat més gran, 
l’activitat consisteix en 
posar paraules a les 
imatges que els mostram.
Destinataris: de 6  a 12 anys 
Durada: 1 hora
Reserva: 
Casal de la Pau (Manacor)



dissenyarem un menú per 
escrit a partir de productes 
de comerç just. Es recoma-
na acompanyar el taller 
amb el  berenar de comerç 
just.
Destinataris: de 8 a 12 anys
Durada: 1 hora
Reserva: 
S’Altra Senalla  (Palma)

D’on ve allò que 
menjam?
Taller d’alimentació. Analit-
zant envasos de productes 
d’alimentació de comerç 
just en coneixerem la proce-
dència, qui els ha elaborat 
i en quines condicions. A més

A PARTIR
DE 8
ANYS

La carta de na Mariam
Reflexió sobre les diferèn-
cies entre el comerç just i el 
comerç convencional a 
partir d’una carta escrita per 
una nina de Ghana d’una 
família cultivadora de 
cacau.
Destinataris: de 6 a 12 anys
Durada: 1 hora
Reserva: 
Casal de la Pau (Manacor)

Juguem amb comerç 
just!
A partir d’un dels quatre jocs
que us proposam, coneixe-
rem, d’una manera lúdica, 
el comerç just i les alternati-
ves que tenim per aconse-
guir un món més solidari. La 
dinàmica es durà a terme 
amb un dels jocs següents:
1. Joc del penjat: endevines 
els criteris del comerç just?
2. Joc de l’Oca: de coope- 
rativa en cooperativa i el 
dau encara gira
3. Joc dels embolics: 
recordeu el ”twister”?
4. Memo: quantes parelles 
de productes de comerç 
just pots trobar? Saps d’on 
vénen?
5. Joc mogut: aprenem a 
triar els regals responsables.
Destinataris: de 8 a 14 anys
Durada: 1 hora
Reserva:
2 - 4: Shikamoo  (Llucmajor)
1 - 3 - 5: Casal de la Pau  
 





EXPOSICIÓ
“I TU, CONSUMEIXES 
JUST?”
Exposició de deu plafons en 
què es posen de manifest 
les grans desigualtats 
econòmiques del planeta 
com a conseqüència de les 
relacions comercials que 
els països rics imposen als 
països menys desenvolu-
pats. Presenta el comerç 
just com una alternativa real 
per canviar aquestes 
relacions injustes.
Destinataris: a partir de 12 
anys
Reserva: 
S’Altra Senalla (Palma) 

Casal de la Pau (Manacor) 
Finestra al Sud (Inca)
Shikamoo (Llucmajor)

 Berenar solidari de 
Comerç Just
Tasta el gust de la solidaritat. 
És una proposta que ens 
permet tastar el batut de 
cacau i les galetes de 
comerç just en un berenar 
amb els companys de 
classe.
Destinataris: totes les 
edats
Reserva: 
S’Altra Senalla  (Palma)
Casal de la Pau (Manacor)  
Finestra al Sud (Inca)
Shikamoo (Llucmajor) 
Preu : 2,5 €/alumne

Paradeta d’informació 
i venda
Mostra de productes de 
comerç just d’alimentació i 
artesania que es posen a la 

PER A TOTES
LES EDATS...

EXPOSICIÓ “COM-
PRAR JUST O JUST 
COMPRAR?”
Descoberta del comerç just 
per mitjà d’articles d’ús diari 
com la roba, el cacau, el 
cafè, el sucre, etc., i la 
realitat de qui ha produït 
aquests béns. Inclou una 
guia per al professorat i una 
proposta d’activitat per a 
l’alumnat.
Destinataris: a partir de 12 
anys
Reserva: 
Casal de la Pau (Manacor) 

venda acompanyats d’infor-
mació. Permet apropar els 
productes de comerç just a 
l’alumnat i al professorat.
Destinataris: totes les 
edats
Reserva:
S’Altra Senalla  (Palma) 
Casal de la Pau (Manacor) 
Finestra al Sud (Inca)
Shikamoo (Llucmajor)

Visita a la botiga de 
Comerç Just
Es tracta de conèixer de 
prop les particularitats de la 
venda de productes de 
comerç just a una botiga 
especialitzada, descobrir-hi 
la diversitat d’articles i la 
tasca de sensibilització 
que hi fan les persones 
encarregades.
Destinataris: totes les 
edats
Durada: 1 hora
Reserva:
S’Altra Senalla  (Palma)




