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2 

 

A Amics de la Terra fa més de 14 anys que fem educació ambiental als centres 

educatius. Creiem fermament que és una eina molt important per educar i canviar 

hàbits en la societat.  

Donat que volem continuar oferint el nostres serveis i que el context econòmic actual 

ens dificulta seguir amb l’oferiment de cursos gratuïts a tots els centres que esteu 

interessats, posem a l’abast de tots els centres de primària, secundària, instituts, 

escoles d’adults, associacions i altres entitats interessades, una oferta educativa i un 

serveis de recursos educatius, ordenats per temàtiques en les següents pàgines. 

Per altra banda, podem seguir oferint un nombre limitat de tallers gratuïts a través del 

portal de Palma Educa de l’ajuntament de Palma. 

Tots els materials, excepte els fulletons, hauran de seguir unes normes de logística i 

servei de préstec dels materials. 
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TEMÀTICA:  EL CANVI CLIMÀTIC / ENERGIA 

 

A) PACK CANVI CLIMÀTIC: Apte per a alumnes d’ESO. 

 

1. DVD “Manual de uso para una nave espacial”. Documental que tracta el canvi 

climàtic en el nostre entorn més proper mitjançant quatre curtmetratges que ens 

presenten distintes realitats al voltant d’un mateix problema: el canvi climàtic. 

Duració dels 4 curtmetratges junts del DVD: 72 minuts.  

2. Exposició itinerant “El clima canvia, és hora d’actuar”. 14 panells (110x80 cm) que 

tracten el problema del canvi climàtic estructurant la informació en: impactes, 

causes i solucions. Explica l’escalfament global i els seus impactes sobre la natura i 

les societats humanes, el impacte directe a Espanya; desenvolupa els conceptes de 

temps i clima, atmosfera i efecte hivernacle i incideix sobre les responsabilitats 

parlant de la política internacional sobre canvi climàtic i el paper dels governs i dels 

ciutadans. 

3. Qüestionari de comprensió de l’activitat. 

4. Tríptic informatiu (60 unitats màxim). 

5. Pòsters de l’exposició (per treballar a l’aula). 

PREU PACK A: 80 € 

B) TALLER DE CANVI CLIMÀTIC I ENERGIES RENOVABLES: Apte per a ESO, Batxillerat 

LOGSE, i Educació d'adults.  

Mitjançant suports audiovisuals es tracta el canvi climàtic i els seus impactes, i com el 

sistema energètic actual és el principal causant d’emissions de gasos d’efecte 

hivernacle (GEI). Mitjançant dinàmiques de grup descobrim com funciona el sistema 

elèctric actual i quines són les alternatives possibles de reducció de consum i de 

producció d’energia neta. Duració: màxim 1h. 

TALLER LA NOSTRA DEPENDÈNCIA DEL PETROLI I ELS SEUS IMPACTES ALS PAÏSOS 

EMPOBRITS  

Es una versió del anterior més enfocada a l’extracció i consum del petroli, i com afecta 

als països empobrits. 

PREU TALLER B (inclou monitor i tots els materials): 1 taller = 85 €, 2 tallers 

seguits=160€, 3 tallers seguits=225€. Anar a centres escolars de la part forana tindrà 

un suplement de 20 euros. 
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C) TALLER REDUÏM LA PETJADA DE CARBONI: Apte per 2n i 3r cicle de primària. 

Mitjançant suport audiovisual i un fulleto-calculadora, calculem la petjada de carboni 
de cada alumne, tenint en compte el transport que utilitza per anar al centre escolar, 
hàbits de consum i alimentació, estalvi d'energia, reciclatge de residus... Analitzem els 
resultats, com ens afecten i què es pot fer per millorar. Duració: màxim 1h. 
 
PREU TALLER C (inclou monitor i tots els materials): 1 taller = 85 €, 2 tallers 

seguits=160€, 3 tallers seguits=225€. Anar a centres escolars de la part forana tindrà 

un suplement de 20 euros. 

D) FULLETÓ “CALCULA LA TEVA PETJADA DE CARBONI”: Apte per primària. 

15 pàgines que permeten conèixer què és la petjada de carboni i quins problemes 

genera, realitzar un test i un càlcul numèric senzill per calcular la petjada de cada 

alumne, analitzar les dades obtingudes i propostes de bones pràctiques. 

 

PREU 25 unitats fulletó D: 20 € 

 

Veure també els recursos didàctics d’aliments kilomètrics en l’apartat d’alimentació. 

 

TEMÀTICA:  LA PETJADA ECOLÒGICA, CONSUM I MEDI AMBIENT 

 

E) PACK QUANTS PLANETES CONSUMIM: Apte per a primària, ESO, Batxillerat LOGSE, i 

Educació d'adults. 

1. Exposició itinerant “Quants planetes consumin?”. 10 panells (110x80 cm) que 

tracta el tema de la petjada ecològica; els impactes a la llar, l’escola, el treball, les 

compres i el oci; els consumidors i les solucions.   

2. Pòsters de l’exposició en paper o plastificats (per treballar a l’aula). 

3. Tríptic enquesta (60 unitats màxim). 

 

PREU PACK E: 80 € 
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TEMÀTICA: RESIDUS / REDUCCIÓ RESIDUS  

F) TALLER “REDUÏM ELS RESIDUS”: Apte per a primària. 

Mitjançat la participació i la feina en grup es fan simulacions, enquestes, jocs i suport 

audiovisual per reflexionar sobre la societat de consum, perquè hem de reduir la 

quantitat de residus que generam i com podem fer-ho.  Duració: màxim 1h. 

 

PREU TALLER  F (inclou monitor i tots els materials): 1 taller = 85 €, 2 tallers 

seguits=160€, 3 tallers seguits=225€. Anar a centres escolars de la part forana tindrà 

un suplement de 20 euros. 

 

G) EXPOSICIÓ ITINERANT “EL COMPOSTATGE DOMÈSTIC”. Apte per a ESO, Batxillerat 

LOGSE, i Educació d'adults. 

10 panells (100x80 cm) que mostren el procés de compostatge de la matèria orgànica, 

així como els recipients i elements necessaris, col·locació dels materials, consells, 

avantatges i usos del compost.  

Material complementaris digitals: manual de compostatge digital, fitxa alumnat, guia 

itinerari exposició.  

PREU EXPOSICIÓ G: 80 € 

 

H) EXPOSICIÓ ITINERANT “CULTURA D’USAR I TIRAR”. Apte per a primària, ESO, 

Batxillerat LOGSE, i Educació d'adults. 

3 panells (1'80 x 80 cm) que tracten la cultura d'usar i tirar com una història 

quotidiana, i proporciona dades actuals de la gestió i el destí dels residus a Mallorca. 

Reflexiona sobre les alternatives per reduir, reutilitzar i reciclar els fems, posant de 

manifest que els residus són recursos.  

 

PREU EXPOSICIÓ H: 80 € 

TEMÀTICA: ALIMENTACIÓ / AGRICULTURA  

I) ALIMENTS QUILOMÈTRICS: Apte per a primària, ESO, Batxillerat LOGSE, i Educació 

d'adults. 

Informe i tríptic informatiu sobre com frenar el canvi climàtic amb els aliments que 

mengem cada dia. L’informe i el tríptic ofereixen dades concretes dels aliments més 

comuns de la nostre cistella de compra: els països d’origen, la quantitat importada, la 

distància que recorren, el mitjà de transport més habitual, les emissions de CO2 que 

generen, l’equivalència en km recorreguts de benzina i la petjada ecològica que 

generen.  
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 Disposem de la versió en digital, que la distribuïm gratuïtament.  

 

PREU 25 unitats informe /tríptic en paper: 20 € 

 

J) TALLER “ELS ALIMENTS I LA NATURA”: Apte per 2n i 3r cicle primària. 

Mitjançant dinàmiques de grup i jocs els/les alumnes aprenen i comprenen les 

relacions existents entre el tipus d’alimentació amb la nostra salut, la salut del planeta 

i l’agricultura i el paisatge locals. Duració: màxim 1h. 

 

PREU TALLER  J (inclou monitor i tots els materials): 1 taller = 85 €, 2 tallers 

seguits=160€, 3 tallers seguits=225€. Anar a centres escolars de la part forana tindrà 

un suplement de 20 euros. 

 

K) GUIA DE RECURSOS DIDÀCTICS “BO PER TU, BO PER A LA NATURA”: Apte per 

primària. 

Guía per al professorat amb 7 activitats i un total de 34 fitxes per a realitzar els 

alumnes sobre hàbits alimentaris, productes locals, sabem el que mengem, envasos i 

reciclatge, dieta baixa en CO2 i cadena alimentària.  

Material complementari: DVD amb els continguts de la guia del professor i les fitxes 

alumnes, pòsters “Bo per tu, bo per a la natura”. 

PREU  1 GUIA + 1 DVD : 20 €  

 

L) PACK TRANSGÈNICS: Apte per a ESO, Batxillerat LOGSE, i Educació d'adults. 

 Exposició itinerant “Qui es beneficia dels cultius transgènics?” 

 8 panells (90 x 60 cm) que informen sobre els impactes dels cultius transgènics en 

els països pobres i la situació actual d’aquest cultius a Espanya i a les Illes Balears. 

 DVD “Qui es beneficia dels cultius transgènics?” Documental que explica els 

impactes que provoquen els cultius transgènics en els països pobres i la situació 

actual d’aquests cultius a Espanya i a les Illes Balears (imatges i entrevistes amb 

agricultors de Paraguai, experts com Vandana Shiva i representants ecologistes).  

 DVD “El Cuc i el Panis” que explica què són els transgènics. 

 Tríptic informatiu. 

 Informe detallat sobre qui es beneficia dels cultius transgènics. 

PREU PACK L : 80 € 

 

 



 

 

 

 

7 

PREUS I LOGÍSTICA 

Resum preus: 

 Exposicions i materials: A, E, G, H i L: 80 euros 
 Tallers B, C, F I J (inclou monitor i tots els materials): 1 taller = 85 €, 2 tallers 

seguits=160€, 3 tallers seguits=225€. Anar a centres escolars de la part forana 
tindrà un suplement de 20 euros. 

 Materials D, I i K: 20 euros 

Logística: 

 Els fulletons i les guies no s'han de retornar. 
 Per als tallers els monitors es desplacen als centres escolars.  

 

Pel préstec de material (exposicions, dvds, etc.): 

 1. Servei de préstec de 15 dies (es pot acordar altres necessitats). Es signarà un 
formulari de servei de préstec. 

 2. La recollida i entrega s'efectuarà a Ada. Comte Sallent, 4 1r A, 07003 Palma de 
Mallorca 

 3. Es fa efectiu el pagament abans de recollir el material o en el mateix moment.  
 4. Per assegurar la bona conservació dels materials, es dipositarà una fiança de 50€ 

que es recuperarà al retorn del préstec.  

Reserves als tels.: 971 75 79 39 o al correu-e: participacio@amicsdelaterra.org 


