
OFERTA
EDUCATIVA

FEDERACIÓ
S’ALTRA SENALLA 

COMERÇ JUST



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:
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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€)

2

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:

1



Destinataris: de 3 a 5 anys
Durada: 1 hora
Reserva:
S’Altra Senalla  (Palma)

Descobreix el món 
del comerç just
Joc pensat perquè els més 
petits coneguin d’una 
manera divertida d’on 
venen el sucre, el cafè o la 
xocolata de comerç just que 
aniran sortint d’una bossa 
màgica que viatja per tot el 
món.
Destinataris: de 3 a 7 anys
Durada: 1 hora
Reserva:
Shikamoo (Llucmajor)

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.

Contacontes
Contes que ens ensenyen a 
acceptar la diversitat i a 
promoure la convivència. 
Consultau els diversos títols 
de què disposam, adequats 
a les diferents edats dels 
infants. 
Destinataris: de 3 a 9 anys
Durada: 1 hora
Reserva:
Casal de la Pau (Manacor) 
Shikamoo (Llucmajor) 
S’Altra Senalla  (Palma)

Contacançons
Amb una combinació de 
cançó i conte, els infants 
descobriran el valor de la
generositat i el benestar 
que suposa fer contents als 
altres. 

A PARTIR
DE 3
ANYS
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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, dissenyarem un menú 
per escrit a partir de produc-
tes de comerç just. Es 
recomana acompanyar el 
taller amb el  berenar de 
comerç just.
Destinataris: de 8 a 12 anys
Durada: 1 hora
Reserva: 
S’Altra Senalla  (Palma)

A PARTIR
DE 8
ANYS

Durada: 1 hora
Reserva: 
Casal de la Pau (Manacor)

Joc mogut
Taller sobre consum 
responsable. A partir de 
tres possibles històries (“El 
dia de l’aniversari” / “El dia 
de Reis” / “Paraules Justes”) 
es plantegen interrogants 
sobre els regals necessa-
ris,  la seva utilitat, els 
residus que es generen o 
els criteris i la història del 
comerç just.

Destinataris: de 6 a 12 anys
Durada: 1 hora
Reserva:
Casal de la Pau (Manacor)
Shikamoo (Llucmajor)

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

Saliha (Joc de rol)
Es tracta de posar-se al lloc 
de l'altre, acomplint una 
missió molt senzilla: unir dos 
trossos de tela. Aquest 
taller busca apropar altres 
realitats.

Destinataris: a partir de 9 
anys
Durada: 1 hora
Reserva: 
Finestra al sud (Inca)

Les multinacionals i 
la xocolata
Dinàmica pensada per 
conèixer el perquè de les 
grans diferències entre els 
preus que reben els produc-
tors i el que paguen els 
consumidors i conèixer el 
gran benefici que en treuen 
les empreses transnacionals.
Destinataris: de 8 a 14 anys
Durada: 1 hora
Reserva: 
Shikamoo (LLucmajor)
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dors per transformar el món
en un de més just i sostenible.
Destinataris: a partir de 12 
anys
Durada: 1 hora
Reserva:
Casal de la Pau (Manacor) 
Shikamoo (Llucmajor)

Desitjos i necessitats
Taller sobre consum respon-
sable en què es prenen 
decisions en equip i s’analit-
zen les diferències entre 
desitjos i necessitats per 
adonar-nos que el nostre 
consum va més enllà de les 
nostres necessitats.
Destinataris: d’11 a 16 anys
Durada: 1 hora
Reserva:
Casal de la Pau (Manacor)

Consum responsable
i comerç just
Mitjançant diverses dinàmi-
ques i la participació activa 
de l’alumnat es plategen les
situacions  de  desigualtat 

La fàbrica de cubs
Els alumnes es convertiran 
en treballadors d’una 
fàbrica de cubs i  arribaran  
a conclusions sorprenents 
de com funciona el món real 
i qui pot fer què per canviar 
la realitat.
Destinataris: a partir de 12 
anys
Durada: 1 o 2 hores
Reserva:
Casal de la Pau (Manacor) 
Shikamoo (Llucmajor)

La roba i les etiquetes
Partint de la informació que 
trobam a la roba que 
portam, descobrim on ha 
estat fabricada i explicam el 
funcionament de les grans 
multinacionals i el poder 
que tenim com a consumi-

A PARTIR
DE 12
ANYS

del comerç internacional, 
què hi ha darrera els produc-
tes que consumim, el poder 
dels consumidors, els princi-
pis del comerç just  i la  
necessitat que el consum 
sigui responsable.
Destinataris: a partir de 12 
anys
Durada: 1 o 2 hores
Reserva: 
S’Altra Senalla (Palma
Casal de la Pau (Manacor)
Finestra al Sud (Inca)

Cinefòrum / Petit
Cinefòrum
Es visiona una pel·lícula,
un documental o vídeos 
curts, segons l’edat i el 
temps disponible i, posterior-
ment, s’obre un debat sobre 
temàtiques relacionades 
amb el comerç just.
Destinataris: a partir de 12 
anys
Durada: 1 o 2 hores
Reserva:
S’Altra Senalla (Palma)
Casal de la Pau (Manacor)
Shikamoo (Llucmajor)
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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)
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Informació i reserva:
S’ALTRA SENALLA (Palma)

Arxiduc Lluís Salvador, 24
Tel. 971 200 050 –971 291 231
educaciosenalla@pangea.org

FINESTRA AL SUD (Inca)
Mercat municipal cobert d’Inca. Local exterior, 3

Tel. 971 884 006
finestrasud@gmail.com

CASAL DE LA PAU - S’ALTRA SENALLA  (Manacor)
C/ d'en Bosch, 12 
Tel. 971 559 378

educacio.senallamanacor@gmail.com

SHIKAMOO (Llucmajor)
C/ de la Font, 5 
Tel. 971 120 695

shikamoo.llucmajor@gmail.com

www.saltrasenalla.org

Totes les activitats s’ofereixen amb el finançament de


