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CONEIX L’AJUNTAMENT 

 

 

Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç consideram molt interessant aquesta oferta didàctica per a 

les escoles, ja que no només és una proposta a realitzar en un dia en un espai del nostre poble, 

sinó que podria utilitzar-se al llarg del curs escolar pel joc que aporta. 

 

 

És important que els nins i nines s’impliquin amb tot 

el que tenen al seu abast dins el nostre municipi, sense 

oblidar l’Ajuntament com a element diferenciador a 

causa de la seva importància per ser la instal·lació mu-

nicipal des d’on surten totes les propostes que es 

duen a terme en el nostre municipi. És per això que 

creiem tan interessant aquesta oferta educativa. 

 

Objectius 

Els objectius que es plantegen assolir amb aquesta proposta didàctica són els següents: 

- Conèixer l’Ajuntament de Sant Llorenç, la seva distribució i funcionament. 

- Donar a conèixer als nins i nines qui és el batle i regidors i de què s’encarreguen cadascun 

d’ells. 

- Observar de primera mà quina  és la tasca dels diferents funcionaris i poder posar-ho ells 

en pràctica. 

- Conèixer com funciona el sistema electoral. 

- Fomentar l’autonomia i la responsabilitat dels nins i nines al llarg del curs escolar. 

 

Organització de l’activitat 

Aquesta oferta educativa s’estructura de la següent manera:  

- Activitats prèvies a la visita —> a l’escola 

- Activitats durant la visita —> en el propi Ajuntament 
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Destinataris  

L' oferta didàctica que s’ofereix, és una proposta per al curs 2018-2019, que va destinada al segon 

i tercer cicle de primària. Als cursos de 3r, 4t, 5è i 6è. 

 

Descripció de l’activitat 

A continuació es detallaran les activitats amb què consisteix aquesta proposta didàctica, tenint 

en compte l’ordre temporal. 

 

Activitats prèvies a la vista 

Aquestes activitats es treballaran a l’escola abans de fer la visita a l’Ajuntament, i consistiran en 

donar a conèixer i explicar als nins i nines com funciona el sistema de votacions per elegir el batle 

i els regidors. 

Aquest punt és important perquè suposa la base per a dur a terme la visita i les activitats poste-

riors. 

El que s’ha de fer és el següent: 

1. S’ha de dividir el grup o classe en 6 equips. 

2. Cada un d’aquests grups funcionarà individualment, i elegirà un batle mitjançant el 

sistema de votacions per majoria absoluta (el professor hauria d’intervenir en aquesta 

tasca). 
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3. Una vegada cada grup tengui elegit un batle o batlessa, aquest/a haurà de repartir les 

diferents regidories entre la resta de companys del 

grup. 

4. Les regidories seran les següents: 

a. Batle / Batlessa 

b. Medi Ambient 

c. Esports 

d. Festes  

e. Cultura 

f. Serveis socials 

 

Una vegada tots els membres de l’equip tenguin la seva 

funció, ja podran sol·licitar la visita a l’Ajuntament. 

 

 

Activitats durant la visita a l’Ajuntament. 

Cada classe, quan arribi a l’Ajuntament, haurà de dividir-se per batlia i regidories. 

D’aquesta manera, hi haurà en funció de cada classe, varis membres de cada, que seran els que 

passaran el mateix matí amb el batle o regidor corresponent. 

L’activitat que hauran de realitzar consistirà en conèixer de primera mà quina és la funció de cada 

un d’aquests i les seves tasques mitjançant un taller amb cada regidor.  

 

Material a utilitzar 

No és necessari material. 

 

Preu escolar 

Aquesta proposta educativa és totalment 

gratuïta. 

 

Inscripcions i més informació 

Podeu sol·licitar la realització de les diferents opcions d’aquesta oferta educativa  mitjançant 

l’emplenament del “Full de sol·licitud d’activitats”.  

✓ Telèfon:  638 209 209 (Alícia Duran) 
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ESPORTIVITZA’T 
 

 

Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç consideram molt interessant aquesta oferta didàctica 

per a les escoles, ja que oferim un dia complet en el que els alumnes podran gaudir d’una 

jornada lúdico-esportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius 

Els objectius que es plantegen assolir amb aquesta proposta didàctica són els següents: 

- Conèixer les instal·lacions esportives de què disposa el nostre municipi. 

- Fomentar l’activitat física a través dels diferents esports i mitjançant activitats 

lúdiques. 

- Treballar els valors de l’esport: companyerisme, col·laboració, treball en equip, etc. 

- Fomentar una bona pràctica esportiva, sobretot el tema de la competitivitat. 

- Oferir la possibilitat de realitzar activitats i jocs en un espai diferent del que 

actualment s’utilitza a l’escola. 

 

Destinataris  

L' oferta didàctica que s’ofereix va destinada a tots els cursos del cicle educatiu de primària. 

 

Descripció de l’activitat 

-  Activitats a les instal·lacions del camp de futbol 

Tenint en compte que molts dels alumnes ja coneixen el camp de futbol i el futbol en sí, s’ha 

de dir que la visita a aquesta instal·lació no anirà encaminada a realitzar aquest esport, sinó 

a oferir un espai molt més ampli per a dur a terme activitats en gran grup, on es fomentin 

els valors de l’esport ja comentats anteriorment, així com una competitivitat sana en els 

diferents jocs. 
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Per tant, les activitats que es realitzaran 

consistiran en dur a terme una sèrie de jocs 

variats com: 

 

➢ Aconseguir la bandera 

➢ Rugby 

➢ “Pichi” 

➢ Carreres d’obstacles 

➢ Relleus  

 

 

 

Es disposarà d’un temps a mitjan matí perquè es pugui berenar. 

 

Preu escolar 

Aquesta proposta educativa és totalment gratuïta pel fet que no s’ha de bonificar res per a 

la utilització dels espais esportius, i el material que s’utilitzarà també corre a càrrec de l’Ajun-

tament de Sant Llorenç. 

 

Inscripcions i més informació 

Podeu sol·licitar la realització de les diferents opcions d’aquesta oferta educativa  mitjançant 

l’emplenament del “Full de sol·licitud d’activitats”.  

✓ Telèfon:  638 209 209 (Alícia Duran) 
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Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç consideram molt interessant aquesta oferta didàctica 

per a les escoles, ja que oferim un dia complet en el que els alumnes podran, no només 

conèixer el centre de dia, sinó també el seu funcionament, les funcions que s’hi realitzen, 

les persones que el poden utilitzar, el personal de treball, etc. A més, també podran dur a 

terme una sèrie d’activitats conjuntes amb els usuaris del propi centre. 

D’aquesta manera, es dóna molta importància a les relacions interpersonals entre els alum-

nes del cicle d’infantil i les persones majors, tenint en compte la necessitat de les relacions 

al llarg de les nostres vides. 

 

 

 

Objectius 

Els objectius que es plantegen assolir amb aquesta proposta didàctica són els següents: 

- Conèixer el centre de dia i el seu funcionament. 

- Fomentar les relacions interpersonals. 

- Conèixer les experiències personals de tots els participants. 

- Realitzar activitats conjuntes entre petis i vells.  

- Fomentar el joc com a eina de relació i aprenentatge. 

- Dur a terme activitats artístiques per a la realització d’una posterior exposició. 
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Organització de l’activitat 

Aquesta oferta educativa s’estructura de la següent manera: es duran a terme tres activitats 

alhora, que seran: 

- Jocs. 

- Art. 

- Cuina 

 

Destinataris  

L' oferta didàctica que s’ofereix, és una nova proposta que va destinada a tots els cursos 

del cicle educatiu d’infantil. 

La seva realització, no obstant, només va encaminada a un determinat grup escolar. És a 

dir, no van per cursos escolars sinó per grups o classes, ja que els diferents espais són 

reduïts a l’hora de dur a terme determinades activitats. 

 

Descripció de l’activitat 

A continuació es detallaran les diferents 

activitats que es realitzaran. 

Cal tenir en compte que la sortida al 

Centre de dia duraria un dematí, i els 

usuaris podrien berenar al mateix cen-

tre.  

El grup, es dividirà en dos, per tal de fer 

els jocs i l’art al mateix temps.  

 

 

Jocs 

Mitjançant la realització de diferents jocs, 

es pretén treballar la psicomotricitat dels 

participants, així com també oferir un 

moment de diversió no només 

encaminat als més petits, sinó també a 

la gent major.  

Cal tenir en compte que hi ha la possibi-

litat de fer dansa si el perfil dels usuaris 

així ho permet. 
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Entre els jocs que es volen treballar, s’hi inclouen: 

➢ Jocs de pilota 

➢ Jocs amb mocadors o teles 

➢ Paquets 

➢ Entre d’altres 

Art: 

Aquesta activitat consisteix en realitzar un petit taller on es pugui fomentar la imaginació i 

el treball en grup. 

La idea que es vol seguir és que els petits i els majors es mesclin i duguin a terme una 

activitat conjuntament (collage, murall, dibuix, maqueta, etc.). 

Posteriorment, es podria realitzar una exposició on tothom pugui observar el resultat de 

l’experiència. 

Cuina: 

Aquesta activitat consisteix en realitzar un taller de cuina, on es pretén treballar la psicomo-

tricitat i potenciar les relacions entre els nins i els majors. 

 

Material a utilitzar 

Per tal de realitzar aquesta proposta didàctica l’Ajuntament es farà càrrec del material. 

 

Preu escolar 

Aquesta proposta educativa és totalment gratuïta. 

 

Inscripcions i més informació 

Podeu sol·licitar la realització de les diferents opcions d’aquesta oferta educativa  mitjançant 

l’emplenament del “Full de sol·licitud d’activitats”.  

✓ Telèfon:  638 209 209 (Alícia Duran) 
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TALAIOTITZA’T 
 

 

Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç consideram molt in-

teressant aquesta oferta didàctica per a les escoles, ja que 

oferim un dia complet en el que els alumnes podran gaudir 

d’una visita a un dels jaciments arqueològics més impor-

tants de la cultura talaiòtica de Mallorca. Els infants apren-

dran a conèixer millor qui eren els talaiòtics, com vivien i els 

costums que tenien. 

 

L' oferta didàctica que ofereix el centre ha tengut molt bona 

acollida i molt bones crítiques per part de les escoles que 

han escollit aquesta visita per complementar la formació 

dels escolars en matèria de prehistòria. Podeu visualitzar un 

vídeo del que és un resum de la visita a la plana web del po-

blat, dins l’apartat de visites escolars. www.talaiotsillot.es 

 

Objectius 

Els objectius que es plantegen assolir amb aquesta proposta didàctica són els següents: 

- Conèixer el poblat talaiòtic de s’Illot. 

- Valorar el patrimoni històric de què disposa el nostre municipi. 

- Fomentar l’estudi de la prehistòria mitjançant una activitat pràctica. 

- Conèixer com vivien els nostres avantpassats: l’espai, la distribució, les tasques que 

realitzaven, la gastronomia, etc. 

 

Organització de l’activitat 

Aquesta oferta educativa s’estructura de la següent manera (tenint en compte el nombre de 

participants que assistiran a l’activitat). 

En principi, la idea és dividir tots els assistents en 3 grups per poder dur a terme alhora: 

- Visita al centre d’interpretació 

- Visita al poblat talaiòtic 

- Realització d’un taller 
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Destinataris  

Aquesta oferta didàctica va adreçada als alumnes de tercer cicle de primària i primer cicle d’ESO 

especialment, pels qui hi ha el material didàctic elaborat, els altres cicles també poden assistir ja 

que la visita s’adapta a l’edat dels infants. 

 

Descripció de l’activitat 

A continuació es detallaran les activitats amb què consisteix aquesta proposta didàctica: 

 

Visita al Centre d’interpretació: 

Els alumnes poden fer un repàs per l’època pre-

talaiòtica i talaiòtica, veure a través del teatre 

virtual una escena de la vida quotidiana d’una 

família de l’època, saber un poc més d’aquests 

primers pobladors, què feien, com es relaciona-

ven, què menjaven... i també una maqueta de 

tot el poblat que permet tenir una visió general 

de totes les estructures que conformen el jaci-

ment. 

 

Visita al poblat talaiòtic: 

La visita guiada al jaciment consisteix en veure i 

interpretar el que ja han vist dins el centre, pas-

sejant per l’itinerari exterior i per damunt les 

passarel·les de fusta que enlairen als infants fins 

damunt les estructures, cosa que permet veure 

des d’alt el jaciment sense trepitjar-lo.  

 

Taller: 

La visita es complementa amb un taller perquè puguin tenir l’experiència d’experimentar, entre 

els que poden escollir: 

✓ Taller d’elaboració de ceràmica primitiva 

✓ Taller d’elaboració de fones i taller de tir amb pilotes de tennis 
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✓ Taller de mòlta de blat amb un molí de mà prehistòric 

✓ Taller d’elaboració de maqueta d’un talaiot. 

 

La visita als diferents espais i el taller escollit també anirà acompanyada de la possibilitat de be-

renar a la zona de pic-nic. 

 

Material a utilitzar 

No és necessari material. 

 

Preu escolar 

Aquesta proposta educativa és totalment gratuïta. 

 

Inscripcions i més informació 

Podeu sol·licitar la realització de les diferents opcions d’aquesta oferta educativa  mitjançant 

l’emplenament del “Full de sol·licitud d’activitats”.  

➢ Telèfon:  971 81 14 75 // 629 54 73 86 (Rafela Riera) // 638 209 209 (Alícia Duran) 

➢ www.talaiotsillot.es  

➢ Adreça electrònica de contacte: rriera@santllorenc.es 
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PROJECTE DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA 
 

 

 

 

 

Els projectes comunitaris dins el marc dels serveis socials s’entenen bàsicament en aque-

lles accions encaminades a la prevenció. Aquestes accions van dirigides a un determinat 

col·lectiu que, en aquest cas, és la comunitat educativa, amb la finalitat de crear espais de 

participació entre pares i mares, fills i filles i els referents dels centres educatius. 

 

Aquest programa pretén donar resposta a les demandes consensuades entre les 

AMIPA/APIMA i les escoles per treballar conjuntament amb els infants i les seves famílies.  

 

Molts dels nostres programes que s’ofereixen van adreçats directament a l’alumnat i aquest, 

pretén treballar tant amb l’alumnat com amb els seus progenitors. Es tracta d’uns tallers 

que combinen la part escolar amb la part familiar, per tal d’implicar els pares i les mares en 

els processos educatius i preventius dels seus infants. 

 

Destinataris: 

Alumnat d’infantil i primària  i les seves famílies 

 

Objectius: 

- Promoure la prevenció dins la comunitat 

- Implicar els pares en el desenvolupament dels seus fills 
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- Crear una via de comunicació directe entre serveis socials i AMIPA/APIMA 

 

Descripció de l’activitat: 

Els tallers o activitats programades es realitzaran a dues bandes, els matins al centre es-

colar i els capvespres amb els pares. 

O també, si han de ser conjuntes es pactaria segons el tipus d’activitat. 

 

Propostes*: 

Educació Infantil: Educació en valors 

Primer i Segon de Primària: Educació per a la Igualtat 

Tercer i Quart de Primària: Educació emocional 

Cinquè i Sisè: Educació sexual i afectivitat 

Sisè: El pas de primària a secundària 

*Pendents confirmar 

 

Preu: 

Els tallers i les activitats són gratuïtes 

 

Mes informació/ Contacte: 

Catalina Terrassa, Educadora Social 

Telèfon: 971838393 ext 1305 / 679417962 

Mail: cterrassa@santllorenc.es 
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PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 

ACTIVITATS FORA DE L’AULA 

 

CONEIX L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS 

 

Descripció 

L’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) és una instal·lació destinada a la reducció 

de la contaminació que contenen les aigües residuals abans que sigui abocada a un medi 

receptor. L’EDAR del municipi es troba ubicada a sa Coma.  

 

Objectius  

Donar a conèixer als alumnes el procés de tractament d’aigües residuals 

Conscienciar sobre la càrrega contaminant de l’aigua 

 

Durada 

La visita a l’EDAR ha de ser de d’un grup - classe per sessió i tendrà una durada d’una hora 

i la durà a terme el responsable de l’EDAR. 

 

Destinataris 

Els alumnes de 5è i 6è de primària. 
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CONEIX EL PARC VERD DE SANT LLORENÇ 

 

Descripció 

El parc verd és una instal·lació municipal on els residents del municipi hi poden dur els seus 

residus. Els residus que s’hi poden dur són: residus perillosos (piles, bateries, olis, fluores-

cents, pintures...), residus voluminosos (electrodomèstics, residus de construcció i demoli-

ció ...) ferralla, fustes, paper, vidre, envasos lleugers .... 

 

Objectius  

 Donar a conèixer als alumnes el parc verd del municipi. 

 Informar als alumnes quins residus es poden dur al parc verd i quins són els conte-

nidors per a cada tipus de residus 

 Donar a conèixer les normes de funcionament del parc verd 

 Explicar quin és el procés de tractament i/o eliminació dels residus que van al parc 

verd 

 

Durada de l’activitat 

La visita al parc verd tendrà una durada d’una hora, i es farà una sessió per grup-aula. 

 

Destinataris 

Els alumnes de segon i tercer cicle de primària. 
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CONEIX LA PUNTA DE N’AMER 

 

Descripció 

El material Sa Punta de n’Amer guia d’educació ambien-

tal, és una eina didàctica que té com a prioritat donar a 

conèixer els principals aspectes geogràfics, culturals, 

històrics, florístics, faunístics, i els impactes de Sa Punta de 

n’Amer. El material de sa Punta de n’Amer consta de: 

- Un quadern d’activitats o guia didàctica per als 

alumnes. 

- Una guia d’orientacions per al professorat 

 

 

Objectius 

- Conèixer, d’una manera general, Sa Punta de n’Amer, fent referència a algunes de 

les característiques generals de la situació geogràfica. 

- Reconèixer els principals elements que conformen el medi natural i social de Sa 

Punta de n’Amer. 

- Aprendre a estimar i respectar el nostre entorn natural. 

- Reconèixer la importància del medi natural i de la seva conservació. 

- Preservar i conservar els espais Naturals del municipi. 

- Transmetre a la societat en general la necessitat de preservar i conservar els espais 

naturals que es troben localitzats dins el municipi. 

 

Durada 

No determinada. 

 

Actuacions 

El departament de Medi Ambient posa a disposició del centre el material didàctic per poder 

treballar la visita a l’espai natural. 

 

Destinataris  

2n i 3r cicle. 
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DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 

 

Descripció 

Cada any es celebra el dia mundial del medi ambient (5 de juny) i des de l’Ajuntament 

s’organitza la Diada de Medi Ambient que s duu a terme a l’auditori de sa Màniga. Es tracta 

d’un recull de diferents tallers i activitats que es desenvolupen durant tot el matí relaciona-

des amb la temàtica ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Durada 

La data de celebració serà el 18 de juny de 2019 de les 9:30 hores fins a les 13:15 hores. 

 

Actuacions 

El departament de Medi Ambient posa a disposició del centre el mitjà de transport  escollit 

pels desplaçament dels participants. 

 

Destinataris  

1r, 2n i 3r cicle. 
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ACTIVITATS DINS L’AULA 

 

CONCURS DE DIBUIX “NI UN FOC AL BOSC” 

 

Descripció 

Els Ajuntaments de Sant Llorenç, Capdepera, Son Servera i Artà, conjuntament amb la 

Conselleria de Medi Ambient i els centres educatius dels municipis abans esmentats, i amb 

motiu de la celebració del Dia mundial forestal (21 de març) i de les repoblacions fetes 

durant aquest curs escolar,organitzen un concurs de dibuix de nivell comarcal titulat “Evita 

el Foc”. 

 

Durada 

Els dibuixos es fan a classe i són entregats a l’Ajuntament per a la posterior selecció per 

part del jurat.  

 

Actuacions 

Amb els dibuixos seleccionats es farà una exposició itinerant en els centres educatius i 

finalment a l’Auditòrium sa Màniga. Els premis es donen el Dia del Medi Ambient. Amb els 

dibuixos guanyadors s’editen postals i amb el guanyador absolut s’edita el Cartell que es 

repartit per tots els pobles participants.  

 

Destinataris  

 3r cicle de primària 
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ALTRES ACTIVITATS 

 

OFERTA EDUCACIÓ AMBIENTAL A L’ILLA DE MALLORCA 

 

Descripció 

El Servei d’Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca posa 

a disposició de tots els centre educatius una Guia de recursos i activitats d'educació 

ambiental per al curs 2018-2019. 

 

La guia que es pot consultar en el següent enllaç  trobareu l'oferta de diferents administra-

cions i entitats. Totes les activitats són GRATUÏTES, tot i que no inclouen el transport quan 

duen implicat un desplaçament. 

 

http://www.caib.es/sites/serveideducacioambiental/ca/oferta_dactivitats_deducacio_am-

biental/ 

 

La guia que es troba en format digital és un document amb un índex general i una fitxa per 

a cada activitat oferta. A cada fitxa trobareu una descripció de l’activitat, els objectius que 

es volen assolir, els destinataris, etc. També hi trobareu el contacte per fer la reserva o 

obtenir més informació. 

 

Objectiu 

Donar suport als centres educatius i altres col·lectius interessats en la programació d'acti-

vitats ambientals.  

 

Destinataris 

Tots els nivells educatius. 
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VAIXELLA REUTILITZABLE 

 

Descripció 

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar disposa d’una 

vaixella reutilitzable amb plats, tassons que es poden deixar en préstec als centres 

educatius quan hi ha una festa, dinar o berenar.  

 

 

Objectius 

- Reduir la quantitat de residus que es generen en el centre educatiu 

- Donar a conèixer als alumnes el concepte de “residu mínim” que consisteix amb la idea, 

el millor residu és el que no es produeix. 

  

Durada 

No té una durada específica 

 

Actuacions 

Per tal d’utilitzar la vaixella reutilitzable, s’ha d’emplenar una fitxa on es detalli la quantitat 

de plats i tassons que es necessiten i els dies. 

Podeu sol·licitar la fitxa a través de la següent adreça de correu electrònic: 

mediambient@santllorenc.es  

 

Destinataris  

        Tot el centre educatiu 
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El programa Biblioteca-Escola neix de la voluntat d’establir uns llaços d’unió, col·laboració 

i treball entre la biblioteca Municipal de Sant Llorenç i el C.E.I.P. Mestre Guillem Galmés 

 

Objectius 

 Crear un vincle de treball entre el centre i la biblio-

teca 

 Despertar, cultivar i reforçar el gust per la lectura 

 Donar la possibilitat i les eines per incentivar l’apro-

pament als llibres, potenciar l’hàbit lector i el gust per 

la lectura  

 Desenvolupar la imaginació i la creativitat 

 Oferir i reforçar els  coneixements dels alumnes en 

la  recerca d’informació 

 Reforçar les biblioteques d’aula del centre mitjançant 

el préstec de lots de documents (llibres, revistes, ma-

terial audiovisual...) de la biblioteca municipal per a la realització de projectes al centre. 

 Promoure, promocionar i apropar la biblioteca municipal a nivell escolar. 

 

Per poder assolir aquests objectius s’han programat un conjunt d’activitats que  presentam 

a continuació. 
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PRIMER TRIMESTRE 

 

 SETEMBRE 2018 

*EL PROFESSOR SORPRESES ENS MOSTRA LA BIBLIOTECA 

Descripció de l’activitat  

Visita guiada per conèixer la biblioteca, l’edifici, la seva ubicació, el seu contingut, el seu 

funcionament, els seus serveis, etc) a càrrec de Pep Lluís Gallardo. 

 

Destinataris 

6è d’infantil( 5 anys) (els dos grups junts,1 sessió) 

 

OCTUBRE-DESEMBRE 2018 

*L’AVENTURA DEL CLUB DE LECTURA a càrrec d’Eulària Arlès 

 

Destinataris 

2 llibres per  6è primària (2 sessions cada dia, una cada grup) 

2 llibres per  5è primària (2 sessions cada dia, una cada grup) 

*TALLERS DE GENÈTICA a càrrec de Maria Oliver 

3 sessions: 1r dia 2 hores cada sessió 

                 2n dia 1 hora cada sessió    5è primària  

  

 

SEGON TRIMESTRE 

 

GENER-MARÇ 2019 

*L’AVENTURA DEL CLUB DE LECTURA a càrrec d’Eulària Arlès 

 

Destinataris 

2 llibres per 4t primària (2 sessions cada dia, una cada grup) 

2 llibres per 3r primària  (2 sessions cada dia, una cada grup) 
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TERCER TRIMESTRE 

 

ABRIL-JUNY 2019 

*L’AVENTURA DEL CLUB DE LECTURA a càrrec d’Eulària Arlès 

 

Destinataris 

2 llibres per 2n primària (2 sessions cada dia, una cada grup) 

1 llibre per 1r  primària (2 sessions cada dia, una cada grup) 

 

MAIG 2019 

*ACTIVITAT DE POESIA 

El mes de maig ho dedicarem a la poesia: 

Durant aquest mes aproparem el gènere de la poesia als alumnes del CEIP Mestre Guillem 

Galmés, mitjançant una activitat de lectura en veu alta de poemes, rodolins, embarbussa-

ments, endevinalles, etc, acompanyat de música, adaptant els continguts a cada curs. 

 

Destinataris 

6è d’educació infantil(5 anys) 

de 2n, 4t i 6è de primària 

 

ALTRES ACTIVITATS 

  

Durant tot el curs escolar oferim la possibilitat de fer préstec de lots de documents de 

temàtica diversa, sol·licitada i  proposada pel centre i també audiovisuals relacionats amb 

els projectes que treballen a nivell d’aula i de centre 

També oferim el servei de préstec interbibliotecari, què ens  permet aconseguir i demanar 

títols de documents que estan a altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell, 

a Can Torró(Alcúdia)  i a la Biblioteca Pública de Can Sales. 
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CALENDARI D’ACTIVITATS 

 

ACTIVITAT 1 

Títol: El Professor Sorpreses ens mostra 

la biblioteca 

 

A càrrec 

Pep Lluís Gallardo 

 

Destinataris 

Alumnes de 6è d’educació infantil (5 anys) 

 

Descripció de l’activitat 

Els nins i nines de la mà del Professor Sorpreses 

visiten  la biblioteca, en coneixen el funcionament i 

també el contingut, llibres, revistes, DVD, etc. Dins 

la biblioteca hi ha 5 racons màgics de temàtica di-

ferent i atractius pels nins i nines: contes de la mar, 

països llunyans, reis, prínceps i princeses, 

rondalles i animals. 

Els nins descobreixen cada racó i el Professor Sor-

preses els mostra els contes preparats prèviament. 

Per acabar el Professor Sorpreses els conta el conte dels BONS AMICS a on parlam i 

compartim valors com són l’amistat, la generositat, la complicitat. 

 

Data 

Dimarts 25 de setembre a les 9.30h, els dos grups junts. 
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ACTIVITAT 2 

Títol: L’aventura del club de lectura 

 

A càrrec 

Eulària Arlès (moderadora i conductora de les tertúlies)  activitat per a tots els cursos de 

primària, que s’organitza  en col·laboració entre el professorat de l’escola i la Biblioteca 

municipal Salvador Galmés de Sant Llorenç. 

 

Destinataris 

Aquest any serà el cinquè que oferim aquesta activitat. Els alumnes  de 6è, 5è, 4t , 3r i 2n 

de primària,  llegiran  dos llibres, si és possible un en castellà i l’altre en català depenent de 

la disponibilitat dels lots, i els alumnes de 1r en llegiran un en català. 

L’activitat es farà de manera escalonada, començaran els cursos de 5è i 6è què faran 

l’activitat el primer trimestre, seguiran els de 3è i 4t què la faran el segon trimestre i per 

acabar els de 2n i 1r la faran el tercer trimestre. 

El dia de la presentació del CLUB DE LECTURA, els alumnes es desplaçaran a la biblio-

teca, i després tornaran el dia que es farà la TERTÚLIA al cap d’un mes, és a dir vendran 

a la biblioteca  3 vegades cada grup, excepte els de 1r que vendran 2 vegades. 

 

Organitza 

 Biblioteca Municipal Salvador Galmés 

 

Dirigit 

 Eulària Arlès 

 

Data 

Durant el curs escolar, d’octubre 2018 a juny de 2019 

 

Lloc 

 Biblioteca Municipal Salvador Galmés(Sant Llorenç) 

 

Periodicitat 

Un dia per la presentació i entrega dels llibres i un altre per la tertúlia. Entre l’entrega del 

llibre i la tertúlia, més o manco  tendran un  mes per llegir-lo.  
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Descripció de l’activitat 

La idea parteix de la necessitat d’incitar a la lectura i promoure l’entusiasme i l’amor pels 

llibres l’alumnat. 

El club de lectura els permet: 

- entrar en contacte amb la literatura d’una forma més relaxada 

- conèixer autors i gèneres nous en profunditat 

- iniciar-se en el desenvolupament d’un esperit crític 

- cultivar la imaginació 

- socialitzar-se 

- parlar en públic 

- perfeccionar l’expressió oral i escrita 

    -  ampliar vocabulari   

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ ÉS UN CLUB DE LECTURA? 

 

És una reunió on els assistents han llegit, prèviament i de forma individualitzada, el mateix 

llibre o part d’ell, a on es posa en comú les opinions personals damunt el llibre.  

És una reunió on es respecten i s’escolten les diverses opinions de tots els que hi participen 

i on es facilita el diàleg i la participació de cada tertulià. 
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A les tertúlies es parla :  

- de l’argument del llibre  

- de la biografia de l’autor                                 

- de l’estil de l’autor 

- de les il·lustracions i dels il·lustradors 

- dels personatges 

- es comparteixen opinions 

- es treuen els dubtes que cada un pot tenir.  

-es poden explicar les experiències personals que puguin relacionar-se amb el llibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnes de 6è curs 2017-2018(darrer any que han fet l’activitat) 

 

CÒM FUNCIONA? 

 

Es repartirà als alumnes i als docents un llibre per llegir, el mateix títol a cada grup. Vist els 

cursos  i que tots estan desdoblats i el nombre d’alumnes per curs, haurem de donar un 

títol a cada grup, ja que cada lot té entre 25 i 30 exemplars. 

Amb cada llibre les donam un punt  amb una foto de la portada, el títol del llibre i el curs 

escolar, i a la darrera sessió les donam un diploma què les acredita com a exploradors de 

llibres i tamé algun record de l’activitat. 

Els lots de llibres els proporcionarà la biblioteca municipal Salvador Galmés de Sant Llo-

renç, molts d’ells són deixats en préstec per la Biblioteca Municipal de Binissalem, ja que 
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aquesta biblioteca ja té un nombre considerable de lots, val a dir que les nostres bibliote-

ques ja disposen d’alguns lots, ja que cada any n’ anam comprant 1 o 2. 

Després s’establirà  un calendari de les tertúlies on es comentarà el llibre que els alumnes 

hauran llegit prèviament a l’escola o a ca seva. Aquestes sessions estaran conduïdes per 

una moderadora que serà n’ Eulària Arlès. 

Des de la biblioteca, el dia de la cloenda de l’activitat es fa una fotografia de cada grup, una 

es regala a l’escola i l’altra queda a la biblioteca. Amb aquestes fotos es fa un àlbum del 

curs com a record de l’activitat. 

 

CALENDARI DE LES TERTÚLIES 

  

Totes les tertúlies es faran en dimarts. 

 

TERTÚLIA AMB ELS DE 6È DE PRIMÀRIA 

 

Destinataris 

6è primària: nombre d’alumnes? 

 

Data primer llibre 

1. Dimarts 09.10.2018 i dimarts 13.11.2018  

 Presentació del Club de Lectura i entrega del primer llibre(dimarts 09.10.2018). 

 Tertúlia del primer llibre a la biblioteca(dimarts 13.11.2018) 

 

Horari 

(2 sessions) —>1r grup 9:15-10:15h / 2n grup 10:30-11:30h 

 

Després de la presentació i entrega dels llibres farem la lectura d’ una Rondalla per celebrar 

el  III DIA DE FRANCESC DE BORJA MOLL, organitzat per la INSTITUCIÓ FRANCESC 

DE BORJA MOLL(pot ser es torni a fer aquest any 2018, l’any 2017 hi vàrem participar i la 

biblioteca va regalar uns llibres de Rondaies a l’escola) 

 

Data del segon llibre 

2. Dimarts 13.11.2018 i dimarts 11.12.2018 

Entrega del segon llibre(dimarts 13.11.2018)  

Tertúlia del segon llibre a la biblioteca(dimarts 11.12.2018)  
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CLOENDA DE L’ACTIVITAT I LLIURAMENT DE CERTIFICAT 

   

Horari: 

(2 sessions)—> 1r grup:9:15-10:15h / 2n grup:10:30-11:30h 

 

TERTÚLIA AMB ELS DE 5È DE PRIMÀRIA 

 

Destinataris 

5è primària: nombre d’alumnes? 

 

Data del primer llibre 

3.Dimarts 16.10.2018 i dimarts 20.11.2018    

Presentació del Club de Lectura i entrega del primer llibre (dimarts 16.10.2018) 

Tertúlia del primer llibre a la biblioteca(dimarts 20.11.2018) 

 

Data del segon llibre 

4. dimarts 20.11.2018 i dimarts 18.12.2018 

Entrega del segon llibre(dimarts 20.11.2018)  

Tertúlia del segon llibre a la biblioteca(dimarts18.12.2018)  

CLOENDA DE L’ACTIVITAT I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT 

 

Horari 

(2 sessions) —> 1r grup:9:15-10:15h / 2n grup:10:30-11:30h 

 

TERTÚLIA AMB ELS DE 4RT DE PRIMÀRIA 

 

Destinataris 

4t primària: nombre d’alumnes? 

 

Data del primer llibre 

5.dimarts 22.01.2019 i dimarts 19.02.2019  

Presentació del Club de Lectura i entrega del primer llibre (dimarts 22.01.2019) 

Tertúlia del primer llibre a la biblioteca (dimarts19.02.2019) 
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Horari 

(2 sessions) —> 1r grup:9:15-10:15h / 2n grup:10:30-11:30h 

 

Data del segon llibre 

6.dimarts 19.02.2019 i dimarts 19.03.2019 

Entrega del segon llibre (dimarts 19.02.2019) 

Tertúlia del segon llibre a la biblioteca(dimarts 19.03.2019)  

CLOENDA DE L’ACTIVITAT I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT 

 

Horari 

(2 sessions) —> 1r grup:9:15-10:15h / 2n grup:10:30-11:30h 

 

TERTÚLIA AMB ELS DE 3R DE PRIMÀRIA 

 

Destinataris 

3r primària: nombre d’alumnes? 

 

Data del primer llibre 

7.dimarts 12.02.2019 i dimarts 12.03.2019 

Presentació del Club de Lectura i entrega del primer llibre  (dimarts12.02.2019)  

Tertúlia del primer llibre a la biblioteca(dimarts12.03.2019). 

 

Horari 

(2 sessions) —> 1r grup:9:15-10:15h / 2n grup:10:30-11:30h 

  

Data del segon llibre 

8.dimarts 12.03.2019 i dimarts 09.04.2019 

Entrega del segon llibre (dimarts 12.03.2019) 

Tertúlia del segon llibre a la biblioteca(dimarts 09.04.2019) 

CLOENDA DE L’ACTIVITAT I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT 

 

Horari 

(2 sessions) —> 1r grup:9:15-10:15h / 2n grup:10:30-11:30h 
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TERTÚLIA AMB ELS DE 2ON DE PRIMÀRIA 

 

 

Destinataris 

2on primària: nombre d’alumnes? 

 

Data del primer llibre 

9.dimarts 30.04.2019 i dimarts 21.05.2019   

Presentació del Club de Lectura i entrega del primer llibre (dimarts 30.04.2019) Tertúlia del 

primer llibre a la biblioteca(dimarts 21.05.2019) 

 

Horari 

(2 sessions) —> 1r grup:9:15-10:15h / 2n grup:10:30-11:30h 

 

Data del segon llibre 

Entrega del segon llibre (dimarts 21.05.2019)  

Tertúlia del segon llibre a la biblioteca(dimarts 11.06.2019)  

CLOENDA DE L’ACTIVITAT I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT 

 

Horari 

(2 sessions) —> 1r grup:9:15-10:15h / 2n grup:10:30-11:30h 

 

TERTÚLIA AMB ELS DE 1R DE PRIMÀRIA 

 

Destinataris 

1r primària: nombre d’alumnes 

 

Data del llibre 

10.dimarts 07.05.2019 i dimarts 04.06.2018   

 Presentació del Club de Lectura i entrega del primer llibre (dimarts 07.05.2019) , 

 Tertúlia a la biblioteca(dimarts 04.06.2019) 

CLOENDA DE L’ACTIVITAT I LLIURAMENT DEL CERTIFICAT 

 

Horari 

(2 sessions) —> 1r grup:9:15-10:15 / 2n grup:10:30-11:30 
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ACTIVITAT 3 

Títol: Tallers de genètica 

 

A càrrec 

Maria Oliver 

 

Destinataris 

Alumnes de 5è primària 

 

Dates i Horaris prevists 

Dijous 22 de novembre  1r grup de 9:30-11:30 

                                  2n grup d’11:30-13:30 

 

Divendres 23 de novembre  1r grup de 9:30-10:30 

                                         2n grup de 10:30-

11:30   

 

Descripció de l’activitat (fulls apart) 

El curs passat vàrem proposar  aquesta activitat per 

primera vegada, els continguts i la metodologia em-

prada per la persona que va impartir el taller va fer que 

fos un èxit, tant a nivell d’alumnes com de professors. 

Per tant tornam  oferim-la aquest curs. 
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ACTIVITAT 4 

Títol: Poesia a la una, poesia a les dues, poesia a les tres 

 

A càrrec 

Eulària  Arlès 

 

Destinataris 

Alumnes de 6è d’educació infantil (5 anys) 

 

Descripció de l’activitat 

Lectura de poemes amb música. Els poemes tindran paraules juganeres i diferents 

instruments musicals que els acompanyaran anant al seu costat, ficant-se pels racons del 

poema, ballant per damunt i per davall de les paraules...  La durada serà d’una sessió pels 

alumnes de 5 anys   

 

Data prevista: 

Mes de maig 

 

Horari 

A partir de les 10:00h 
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ACTIVITAT 5 

Títol: Poesia a la una, poesia a les dues, poesia a les tres 

 

A càrrec 

Eulària Arlès  

 

Destinataris 

Aquesta activitat l’oferirem als cursos de 2n,4t i 6è. És una activitat de poesia  acompanyada 

de música. La dinàmica és la mateixa, però el contingut de poemes, músiques, etc està 

adaptat a cada curs. 

 

Data prevista 

Aquesta activitat es farà el tercer trimestre, durant el mes de maig. 

 

Horari 

A partir de les 10:00h 

 

3 sessions:  1 per 2n, 1 per 4t i 1 per 6è 
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PRÉSTEC DE LOTS DE DOCUMENTS 

 

Funcionament  

La biblioteca, prèvia petició de l’escola, prepararà lots de documents  (llibres, audiovisuals, 

revistes...) d’una temàtica concreta i per a una edat determinada. 

Aquests lots es deixaran a l’escola per un temps concret, per tal que els alumnes puguin fer 

recerques, lectures... 

El temps dependrà de la disponibilitat i tipologia dels documents deixats en préstec. 

Es poden preparar lots de llibres d’imaginació en lletra de pal, lots de llibres d’imaginació 

en lletra lligada, lots de llibres amb pictogrames, lots de llibres de coneixements per a la 

realització de projectes, etc. 

 

Data prevista 

Al llarg de tot el curs 

 

Més informació  

Biblioteca municipal Salvador Galmés: Plaça Nova, s/n 

07530 Sant Llorenç des Cardassar 

Telèfon:971 56 96 54 

mipont@santllorenc.es 

 

 

La programació pot sofrir alguns canvis,de dates i d’horaris. 
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ACTIVITATS FORMATIVES. POLICIA TUTOR 

1R TRIMESTRE 

Activitat 1 

Internet segura per a menors 

 

Destinataris 

Alumnes de 4t, 5è i 6è de primària en horari lectiu i pares i mares l’horabaixa. 

 

Activitat 2 

Educació viària 

 

Destinataris 

Infantil i 1r, 2n i 3r de primària 

 

2N TRIMESTRE 

Activitat 1 

Xerrada preventiva consum de tabac, alcohol i drogues 

 

Destinataris 

Alumnes de 5è i 6è de primària en horari lectiu i pares i mares l’horabaixa. 

 

Activitat 2 

Educació viària 

 

Destinataris 

Alumnes de 4t, 5è i 6è 

 

3R TRIMESTRE 

Activitat  

Xerrada preventiva actituds i violències masclistes 

 

Destinataris 

Alumnes de 4t, 5è i 6è de primària en horari lectiu. 
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L’Ajuntament de Sant Llorenç ofereix a les tres escoles del municipi diferents activi-

tats educatives a l’Auditòrium sa Màniga de Cala Millor durant tot el curs escolar. 

 

Les activitats són pràcticament gratuïtes. L’Ajuntament assumeix el cost de l’espectacle, 

totes les despeses tècniques i una part del desplaçament. Les famílies només han de con-

tribuir en el desplaçament. 

 

Per a aquest curs escolar l’Ajuntament ofereix diferents activitats relacionades amb les lí-

nies de treball de l’Auditòrium sa Màniga (teatre, arts plàstiques, tallers…). 

 

A continuació vos presentam les activitats. 
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TEATRE ESCOLAR 

 

Després de l’experiència del primer any de teatre escolar, i a partir dels bons resultats acon-

seguits, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar proposa continuar amb el programa 

de teatre escolar. 

 

Per al curs 2018-2019 l’Ajuntament facilitarà un/a monitor/a de teatre perquè pugui preparar 

durant 1 hora setmanal en horari lectiu la representació d’una obra. Al maig o juny de 2019 

les escoles de Son Carrió i sa Coma mostrarien aquestes obres al públic a l’Auditori sa 

Màniga, i l’escola de Sant Llorenç a l’Espai 36. 

 

L’Ajuntament assumirà el 75% del cost del/ de la monitor/a i es demana que l’APIMA o 

l’Escola n’assumesquin el 25% restant. L’APIMA o l’Escola n’haurien d’assumir 450  € 

per grup. 

 

Data 

Octubre 2018 - Abril 2019 

 

Destinataris 

Alumnes de 4t, 5è i 6è de primària 

 

Durada 

1 hora setmanal en horari lectiu 

 

Representacions 

Mesos de maig i juny 

 

Cost Anual 

450€ exempts d’IVA que assumeix l’escola 
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ASSISTÈNCIA A FUNCIÓ TEATRAL (MATINAL) 

 

Títol 

Una història vertadera 

 

Companyia 

Iguana Teatre 

 

Destinataris 

Primària 

 

Data 

Dimecres, 28 de novembre de 2018, a les 12 h 

 

 

 

Una història vertadera és una producció per reconèixer, mitjançant la fabulació teatral, la 

realitat del maltractament infantil. 

 

Na Berta i na Maria ajuden en Pau a contar la seva història: des del naixement, com a infant 

abandonat, passant per la recerca d’una família que l’aculli, un episodi d’abús greu, la im-

possibilitat d’adaptar-se a l’escola i la recerca, ben àrdua i difícil, d’una mare que resideix 

en un altre país. Els tres amics, amb en Pau relatant en primera persona i interpretant el 

seu propi paper, narren aquesta història utilitzant els mecanismes del conte fantàstic, amb 

personatges distorsionats per una caricatura al mateix temps amable i clara. En Pau, des-

prés d’una aventura espectacular, descobreix la possibilitat de superar episodis que li pro-

duïren ferides greus, però que va poder vèncer a través de la confiança en la gent que 

l’estimava. Una història vertadera és, alhora, un conte d’aventures i un viatge cap a la su-

peració dels abusos. 

 

Després de la funció: xerrada amb la companyia 
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VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ + ACTIVITAT DIDÀCTICA 

 

Títol 

Les juguetes de Sant Llorenç 

 

Autor 

Ferran Pizà 

 

Destinataris 

Grup - classe de primària 

 

Data 

Durant tot el curs 

 

Ferran Pizà (sa Pobla, 1955) compta amb més de trenta-cinc anys d’experiència com a 

artista plàstic i és una dels exponents de l'art povera a Mallorca. Amb només setze anys 

viatja a París on decideix estudiar pintura. Alguns dels materials usats en les seves obres 

són arena, fusta, pedres, oli o cartó. 

 

Aquesta exposició, formada per quinze obres, és un recorregut pels indrets més emble-

màtics del municipi de Sant Llorenç (el castell de la Punta de n’Amer, el pou vell, el molí 

d’en Bou, l’estació, els talaiots, l’església...). Són obres que els nins i nines poden tocar –

amb cura, això sí-, i que dibuixen els espais més propers a les seves vivències. 
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ASSISTÈNCIA A FUNCIÓ TEATRAL (MATINAL) 

 

Data 

Divendres, 12 d’abril de 2019 

 

Títol 

Millor! Festival de teatre familiar 

 

Destinataris 

Alumnes de primària 

 

Espectacle per confirmar 

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les 

Illes Balears, juntament amb altres entitats i empreses, organitzen el MILLOR! FESTIVAL 

DE TEATRE FAMILIAR els dies 12, 13 i 14 d’abril de 2019 a Cala Millor. Un cap de setmana 

farcit d’activitats per a tota la família (tant a 

l'Auditori sa Màniga com a la plaça o al 

jardí). 

 

L’Ajuntament convida les tres escoles 

perquè assistesquin a una funció escolar 

del programa del Festival. 

 

Després de la funció: xerrada amb la 

companyia 

 

 

Per a més informació 

Posau-vos en contacte amb l’Auditori  

Telèfon 971587373 

Correu electrònic administracion@samaniga.es 
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RELAXA’T 
 

Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç consideram molt interessant aquesta oferta didàctica per a 

les escoles, perquè el Ioga és una filosofia de vida, una manera de desenvolupar –se en el món, 

una eina de creixement per dins.  

El Ioga educa el cos, les emocions, la ment, els valors, la comunicació i la socialització de les per-

sones. 

 

Objectius 

Els objectius que es plantegen assolir amb aquesta proposta didàctica són els següents: 

 Oferir als nins l’espai i el temps per a interactuar, expressar i crear. 

 Expandir les facultats de la ment. 

 Aprendre a gestionar les emocions. 

 Desenvolupar la creativitat. 

 Transformar de manera constructiva les dificultats i potenciar les fortaleses. 

 

Organització de l’activitat 

El taller de Ioga que vos proposam es realitza amb una sessió de 60 minuts per cada grup- classe. 

 

Destinataris  

L' oferta didàctica va destinada a tots els cursos de primària. Els tallers són impartits per profes-

sors formats a l’escola “El Ioga Educa”, entitat homologada dins del Pla de Formació de Profes-

sorat de la conselleria d’educació i Universitat del Govern de les Illes Balears. 

 

Material a utilitzar 

Els alumnes només hauran de dur una estorilla 
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Preu escolar 

Aquesta proposta educativa és totalment gratuïta. 

 

Inscripcions i més informació 

Podeu sol·licitar la realització de les diferents opcions d’aquesta oferta educativa mitjançant 

l’emplenament del “Full de sol·licitud d’activitats”.  

 Telèfon: 638 209 209 (Alícia Duran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


