
ASSOCIACIÓ COMERÇ JUST

S’ALTRA SENALLA



Som una associació que va néixer a Palma
l’any 1994 i que es dedica a la promoció, difusió i venda

de productes de comerç just.

Pretèn contribuir a un canvi en el model econòmic
comercial mundial que ajudi a millorar les condicions

de vida dels productors, a eradicar la pobresa
i a respectar al nostre Planeta.

QUI SOM?

Amb el suport de:



A PARTIR DE 
3 ANYS
Contacontes
Contes que ens enseyen 
a acceptar la diversitat, a 
promoure la convivència i 
a respectar la natura. 
Consultau els diversos 
títols.

Destinataris: de 3 a 7 
anys.
Durada rec.: 45 min.

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.

Destinataris: de 3 a 5 
anys.
Durada rec.: 1h.

A PARTIR
DE 6 ANYS
La ruleta del consum 
responsable
A partir d’una ruleta on 
apareixen paraules com 
energia, aigua, mòbils, 
roba, regals, etc., es pretén 
reflexionar i, sobretot, 
adquirir un compromís 
per ser un consumidor 
més responsable.

Destinataris: de 6 a 12 
anys.

Durada rec.: 1h.

A PARTIR DE 
10 ANYS
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 10 a 12 
anys.
Durada rec.: 1h.

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-
dria a cada continent? 

Amb aquesta dinàmica 
s’aprofundeix en temes 
com la desigualtat, la 
inmigració, el repartiment 
de la riquesa, etc.

Destinataris: 10 a 14 
anys.
Durada rec.: 1,5h.

A PARTIR DE 
12 ANYS
Black Friday
Què hi ha darrera el Black 
Friday? Quin impacte té 
en la vida de les persones 
i en el Planeta? A través 
d'una dinàmica i alguns 
vídeos analitzarem aquest 
fenomen que ve dels EUA i 
que s'ha extès tan ràpidament 
a la nostra societat.

Destinataris: A partir dels 
12 anys

Durada rec.: 1h.

Cinefòrum
per pensar
A partir d'un documental 
sobre temàtiques diverses 
(xocolata, roba, mòbils, 
etc...) s'obre un debat sobre 
el tema analitzant les 
causas de la situació que 
es presenta i proposant 
alternatives relaciones 
amb el comerç just i el 
consum responsable.

Destinataris: a partir de 
12 anys.
Durada rec.: 1,5h.

Taller de Desitjos i 
Necessitats
Dinàmica en la que a 
través d'un joc de rol, els 
alumnes esdeven els 
governants del seu muni-
cipi on han de decidir 
opcions de consum que 
prioritzarien pels seus 

ciutadans. S'obre un debat 
en el que s'hi fa present el 
consum responsable.

Destinataris: A partir de 
12 anys.

Durada rec.: 1h.

Joc del Tabú
de Comerç Just
S'introdueixen tots els 
conceptes relacionats 
amb el comerç just i els 
criteris que el defineixen. 
Llavors a través d'una 
sèrie de targetes, els 
alumnes han d'intentar 
definir alguns conceptes 
com “salari digne”, “medi 
ambient”, “igualtat de 
gènere”, etc sense usar 
algunes paraules determi-
nades. La resta d'alumnes 
ha d'intentar endevinar el 
concepte en qüestió.

Destinataris: A partir de 
12 anys

Durada rec.: 1h.

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 desenvolupats. 
Presenta el comerç just 
com una alternativa real 
per canviar aquestes 
relacions injustes.

Destinataris: a partir de 
12 anys.

A PARTIR DE 
16 ANYS
Què puc fer per 
canviar el món?
Xerrada col·loqui sobre 
comerç just i consum 
responsable, i debat 
posterior. L’objectiu és 
descobrir com podem 
contribuir a millorar les 
condicions de vida de les 
persones i del nostre 
planeta a partir del nostre 
consum d’aliments, roba, 
cosmètica, energia, aigua, 
etc., i en altres aspectes 
com els mòbils, les 
comunicacions, el trans-
port, la banca, les asse-
gurances, etc.

Destinataris: alumnat a 
partir de 16 anys, profe- 
ssorat, educació d’adults 
i universitat.

Durada rec.: 1h.

Inclou degustació de 
productes de Comerç 
Just

PER A TOTES 
LES EDATS
Berenar solidari de 
Comerç Just
Tasta el gust de la solidari-
tat. És una proposta que 
ens permet tastar el batut 

de cacau i les galetes de 
comerç just en un bere-
nar amb els companys de 
classe.

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

Permet apropar els 
productes de comerç just 
a l’alumnat i al professorat.

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, desco-
brir-hi la diversitat d’arti-
cles i la tasca de sensi-
bilització que hi fan les 
persones encarregades.

Durada rec.: 30 min.
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reflexionar i, sobretot, 
adquirir un compromís 
per ser un consumidor 
més responsable.

Destinataris: de 6 a 12 
anys.

Durada rec.: 1h.

A PARTIR DE 
10 ANYS
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 10 a 12 
anys.
Durada rec.: 1h.

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-
dria a cada continent? 

Amb aquesta dinàmica 
s’aprofundeix en temes 
com la desigualtat, la 
inmigració, el repartiment 
de la riquesa, etc.

Destinataris: 10 a 14 
anys.
Durada rec.: 1,5h.

A PARTIR DE 
12 ANYS
Black Friday
Què hi ha darrera el Black 
Friday? Quin impacte té 
en la vida de les persones 
i en el Planeta? A través 
d'una dinàmica i alguns 
vídeos analitzarem aquest 
fenomen que ve dels EUA i 
que s'ha extès tan ràpidament 
a la nostra societat.

Destinataris: A partir dels 
12 anys

Durada rec.: 1h.

Cinefòrum
per pensar
A partir d'un documental 
sobre temàtiques diverses 
(xocolata, roba, mòbils, 
etc...) s'obre un debat sobre 
el tema analitzant les 
causas de la situació que 
es presenta i proposant 
alternatives relaciones 
amb el comerç just i el 
consum responsable.

Destinataris: a partir de 
12 anys.
Durada rec.: 1,5h.

Taller de Desitjos i 
Necessitats
Dinàmica en la que a 
través d'un joc de rol, els 
alumnes esdeven els 
governants del seu muni-
cipi on han de decidir 
opcions de consum que 
prioritzarien pels seus 

ciutadans. S'obre un debat 
en el que s'hi fa present el 
consum responsable.

Destinataris: A partir de 
12 anys.

Durada rec.: 1h.

Joc del Tabú
de Comerç Just
S'introdueixen tots els 
conceptes relacionats 
amb el comerç just i els 
criteris que el defineixen. 
Llavors a través d'una 
sèrie de targetes, els 
alumnes han d'intentar 
definir alguns conceptes 
com “salari digne”, “medi 
ambient”, “igualtat de 
gènere”, etc sense usar 
algunes paraules determi-
nades. La resta d'alumnes 
ha d'intentar endevinar el 
concepte en qüestió.

Destinataris: A partir de 
12 anys

Durada rec.: 1h.

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 desenvolupats. 
Presenta el comerç just 
com una alternativa real 
per canviar aquestes 
relacions injustes.

Destinataris: a partir de 
12 anys.

A PARTIR DE 
16 ANYS
Què puc fer per 
canviar el món?
Xerrada col·loqui sobre 
comerç just i consum 
responsable, i debat 
posterior. L’objectiu és 
descobrir com podem 
contribuir a millorar les 
condicions de vida de les 
persones i del nostre 
planeta a partir del nostre 
consum d’aliments, roba, 
cosmètica, energia, aigua, 
etc., i en altres aspectes 
com els mòbils, les 
comunicacions, el trans-
port, la banca, les asse-
gurances, etc.

Destinataris: alumnat a 
partir de 16 anys, profe- 
ssorat, educació d’adults 
i universitat.

Durada rec.: 1h.

Inclou degustació de 
productes de Comerç 
Just

PER A TOTES 
LES EDATS
Berenar solidari de 
Comerç Just
Tasta el gust de la solidari-
tat. És una proposta que 
ens permet tastar el batut 

de cacau i les galetes de 
comerç just en un bere-
nar amb els companys de 
classe.

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

Permet apropar els 
productes de comerç just 
a l’alumnat i al professorat.

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, desco-
brir-hi la diversitat d’arti-
cles i la tasca de sensi-
bilització que hi fan les 
persones encarregades.

Durada rec.: 30 min.



Entitats Federació S’Altra Senalla

Informació i reserva:
S’ALTRA SENALLA (Palma)

C/ de l’ Arxiduc Lluís Salvador, 24
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C/ d’en Bosch, 12
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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

A PARTIR DE 
3 ANYS
Contacontes
Contes que ens enseyen 
a acceptar la diversitat, a 
promoure la convivència i 
a respectar la natura. 
Consultau els diversos 
títols.

Destinataris: de 3 a 7 
anys.
Durada rec.: 45 min.

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.

Destinataris: de 3 a 5 
anys.
Durada rec.: 1h.

A PARTIR
DE 6 ANYS
La ruleta del consum 
responsable
A partir d’una ruleta on 
apareixen paraules com 
energia, aigua, mòbils, 
roba, regals, etc., es pretén 
reflexionar i, sobretot, 
adquirir un compromís 
per ser un consumidor 
més responsable.

Destinataris: de 6 a 12 
anys.

Durada rec.: 1h.

A PARTIR DE 
10 ANYS
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 10 a 12 
anys.
Durada rec.: 1h.

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-
dria a cada continent? 

Amb aquesta dinàmica 
s’aprofundeix en temes 
com la desigualtat, la 
inmigració, el repartiment 
de la riquesa, etc.

Destinataris: 10 a 14 
anys.
Durada rec.: 1,5h.

A PARTIR DE 
12 ANYS
Black Friday
Què hi ha darrera el Black 
Friday? Quin impacte té 
en la vida de les persones 
i en el Planeta? A través 
d'una dinàmica i alguns 
vídeos analitzarem aquest 
fenomen que ve dels EUA i 
que s'ha extès tan ràpidament 
a la nostra societat.

Destinataris: A partir dels 
12 anys

Durada rec.: 1h.

Cinefòrum
per pensar
A partir d'un documental 
sobre temàtiques diverses 
(xocolata, roba, mòbils, 
etc...) s'obre un debat sobre 
el tema analitzant les 
causas de la situació que 
es presenta i proposant 
alternatives relaciones 
amb el comerç just i el 
consum responsable.

Destinataris: a partir de 
12 anys.
Durada rec.: 1,5h.

Taller de Desitjos i 
Necessitats
Dinàmica en la que a 
través d'un joc de rol, els 
alumnes esdeven els 
governants del seu muni-
cipi on han de decidir 
opcions de consum que 
prioritzarien pels seus 

ciutadans. S'obre un debat 
en el que s'hi fa present el 
consum responsable.

Destinataris: A partir de 
12 anys.

Durada rec.: 1h.

Joc del Tabú
de Comerç Just
S'introdueixen tots els 
conceptes relacionats 
amb el comerç just i els 
criteris que el defineixen. 
Llavors a través d'una 
sèrie de targetes, els 
alumnes han d'intentar 
definir alguns conceptes 
com “salari digne”, “medi 
ambient”, “igualtat de 
gènere”, etc sense usar 
algunes paraules determi-
nades. La resta d'alumnes 
ha d'intentar endevinar el 
concepte en qüestió.

Destinataris: A partir de 
12 anys

Durada rec.: 1h.

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 desenvolupats. 
Presenta el comerç just 
com una alternativa real 
per canviar aquestes 
relacions injustes.

Destinataris: a partir de 
12 anys.

A PARTIR DE 
16 ANYS
Què puc fer per 
canviar el món?
Xerrada col·loqui sobre 
comerç just i consum 
responsable, i debat 
posterior. L’objectiu és 
descobrir com podem 
contribuir a millorar les 
condicions de vida de les 
persones i del nostre 
planeta a partir del nostre 
consum d’aliments, roba, 
cosmètica, energia, aigua, 
etc., i en altres aspectes 
com els mòbils, les 
comunicacions, el trans-
port, la banca, les asse-
gurances, etc.

Destinataris: alumnat a 
partir de 16 anys, profe- 
ssorat, educació d’adults 
i universitat.

Durada rec.: 1h.

Inclou degustació de 
productes de Comerç 
Just

PER A TOTES 
LES EDATS
Berenar solidari de 
Comerç Just
Tasta el gust de la solidari-
tat. És una proposta que 
ens permet tastar el batut 

de cacau i les galetes de 
comerç just en un bere-
nar amb els companys de 
classe.

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

Permet apropar els 
productes de comerç just 
a l’alumnat i al professorat.

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, desco-
brir-hi la diversitat d’arti-
cles i la tasca de sensi-
bilització que hi fan les 
persones encarregades.

Durada rec.: 30 min.


