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2. INTRODUCCIÓ 

El contracte del Servei de Disseny i Execució del Pla d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de 

Pollença, amb una duració de tres cursos escolars, pretenia oferir diferents actuacions per a la 

sensibilització vers diferents temàtiques ambientals a escolars de primària, secundària i 

batxillerat de tot el municipi. 

Al començament del projecte es va decidir treballar una mateixa temàtica amb tots els alumnes 

del municipi, intentant aconseguir així una major repercussió de les actuacions realitzades en 

tota la població. Així, durant el curs 2014/15 es va treballar principalment l’eix de la mobilitat 

sostenible, tot i que el civisme va ser l’eix transversal de totes les actuacions. 

El curs 2015/16 es va decidir treballar principalment amb la temàtica dels residus degut a 

l’estancament de les dades de recollida selectiva detectades al municipi en els darrers anys, tot 

i que el civisme s’ha continuat treballant com a principal eix transversal. 

Finalment, al curs 2016/17 s’ha treballat la temàtica d’aigua com a eix principal degut a que 

aquest tema encara no l’havíem tractat i es va proposar arran de les necessitats d’estalvi d’aigua 

que predominava a Mallorca l’estiu anterior.  

 

3. OBJECTIUS  

Els objectius que es van plantejar amb el Pla d’Educació Ambiental (d’ara endavant PEA) per al 

curs escolar 2016/17 són el següents:  

▪ Donar a conèixer i fer comprendre el funcionament del medi ambient, fent incís 

en els conceptes de reducció, reutilització i reciclatge de residus, així com les 

avantatges que comporten cada un d’ells.   

▪ Generar destreses i hàbits per tal de tenir cura del medi ambient i estalviar els 

recursos naturals.  

▪ Fomentar actituds per participar de manera activa en el coneixement i millora 

del medi.   

▪ Conèixer els sistemes d’abastament d’aigua i la gestió dels residus, l'estratègia 

de neteja viària i les dependències de l'Ajuntament de Pollença.  

 

 

A més, s’ha seguit comptant amb l’assessorament continu dels coordinadors i coordinadores 

ambientals dels centres participants; i amb el disseny i organització de diades i participació a 

festes del municipi de Pollença, s’ha aconseguit arribar de forma indirecta a tota la població.  
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4. GENERALITATS 

4.1 ACTUACIONS  

Al igual que a les memòries anteriors, es presenten els diferents mòduls del PEA i l’organització 

d’esdeveniments ambientals que es duen a terme durant la vigència del pla. Es van 

desenvolupant segons el pla de treball detallat en la Taula 1 del Plec de Prescripcions Tècniques 

(PPT) que havien de regir pel contracte, oferint en total el nombre d’activitats mostrades a la 

taula que es mostra a continuació. 

Any pressupostari Curs escolar Activitats/ curs Activitats/any 

2014 1r trimestre 14/15 
115 

39 

2015 
2n i 3r trimestres 14/15 

108 
1r trimestre 15/16 

108 

2016 
2n i 3r trimestres 15/16 

108 
1r trimestre 16/17 

108 

2017 
2n i 3r trimestres 16/17 

108 
1r trimestre 17/18 102 

 

Durant el curs 2014/15 es van realitzar un total de 71 actuacions.  

Durant el curs 2015/16 es van realitzar un total de 72 actuacions.  

Durant el curs 2016/17 s’han realitzat un total de 70 actuacions. 

La previsió inicial d’actuacions era d’una activitat d’aula per grup- classe per tots els grups, una 

visita guiada per cada dos grups de tercer cicle de primària, així com una diada de sis hores i 

dues jornades de duració cada una.  

A la taula 2 de la pàgina 7 de la clàusula 5 del PPT  s’indicava el nombre de grups-classe segons 

cicle, però no es van tenir en compte aquells centres amb més d’una línia per curs com són per 

exemple els CEIP Joan Mas i CEIP Miquel Capllonch, així com els dos instituts. A més, a aquestes 

taules s’indiquen els grups d’educació infantil, quedant exclosos segons les condicions marcades 

en el PPT. Per tant, gram va presentar una oferta fent referència a aquest nombre de sessions 

per a aquest nombre grups. 

Á més del desenvolupament de les diferents actuacions, l’empresa s’ha encarregat també de la 
correcta execució del programa a través de les següents tasques: 

 Gestió de la preinscripció dels participants en el PEA. 
 Desenvolupament de tots els documents relacionats amb el programa (base de dades, 

correus electrònics, etc.). 
 Disseny de materials pedagògics sobre diferents suports. 
 Sistema d’avaluació contínua de les activitats realitzades. 
 Memòria visual de les activitats. 
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4.2  DISSENY DE MATERIALS 

Des de gram es segueixen dissenyant i preparant els continguts de cada una de les actuacions 
de cada bloc temàtic.  

 Disseny i impressió dels materials educatius de les diferents actuacions (fitxes 
didàctiques i/o material complementari). 

 Disseny dels diferents àudio visuals necessaris per a les presentacions corresponents. 
 Disseny dels manuals educatius. 
 Material utilitzat com a part de les “Campanyes” realitzades. 
 Transport dels materials educatius.  

 

En el present curs 2016/17 es va dissenyar un díptic amb la participació dels alumnes dels centres 
educatius de primària, ja que tots els dibuixos predominants al fulletó son fets per ells. Aquest 
díptic no només ha arribat als alumnes, sinó que a les diades també s’anaven repartir als 
ciutadans pel carrer. Aquests darrers es mostraven molt agraïts per la iniciativa. Podem observar 
el díptic a la següent imatge.  

 

 

 

 

 

Imatge 1. Díptic informatiu. Imatge 2. Díptic informatiu. 
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4.3  HORARIS  

L’empresa es comunica i coordina amb els diferents responsables dels centres escolars per tal 
d’acordar un horari per du a terme les actuacions, de manera que es puguin compatibilitzar amb 
les tasques lectives diàries, essent un fet totalment flexible per part de gram. Es treballa amb el 
grups/classe quan les actuacions es realitzen dins l’aula, tot i que si es fa una visita o sortida es 
pot arribar als 60 alumnes com a màxim.  

L’activitat amb cada grup té una durada mínima efectiva de 50 minuts, mentre que la durada de 
les visites, una vegada arribats a l’espai acordat, és de 90 minuts. 

 

4.4  LLOC DE REALITZACIÓ 

Les actuacions es desenvolupen a diferents localitzacions depenent de si es tracta d’una 

activitat, una visita o una diada. Les activitats es duen a terme a les instal·lacions que ens faciliten 

els centres educatius a partir de les necessitats esposades per l’empresa. Quan es realitzen 

visites ens traslladem cap a la zona a visitar, prèviament proposada per l’Ajuntament de Pollença 

i preparada per gram. Si es tracta d’una diada es du a terme a una ubicació pública del municipi, 

com ara bé una plaça.  

 

Per tal d’evitar possibles comparacions entre els grups dels dos nuclis urbans i l’oferta de visites, 

es va acordar que aniria a càrrec de l’Ajuntament el desplaçament entre Pollença i el Port de 

Pollença o a la inversa, acordant un punt de trobada.  

 

 

 4.5 PARTICIPANTS  

Els destinataris del programa educatiu són preferentment alumnes de primària, secundària i 
batxiller dels centres escolars del municipi de Pollença. No obstant, també poder ser partícips 
en règim especial del pla altres centres com per exemple el que va participar aquest any, el 
Col·legi Balmes de Palma. Aquest centre va contactar amb l’Ajuntament de Pollença degut a que 
un grup de 5è de primària passaria dos dies al refugi del Pont Romà al nucli de Pollença, referent 
de la Tramuntana, i per tant estaven interessats en fer activitats d’educació ambiental per 
conèixer la natura que predomina al municipi i conscienciar als alumnes. Es va fer una visita al 
puig de Santuïri i a la tornada vàrem fer net un tros del torrent de Sant Jordi, facilitant als 
alumnes el material necessari per a realitzar la neteja, tal com guants, bosses i gorres. 
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Imatge 3. Alumnes del col·legi Balmes al Puig de 
Santuïri. 

Imatge 4. Alumnes del col·legi Balmes al torrent 
de Sant Jordi. 
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4.6 EDUCADORS  

Cada actuació ambiental va a càrrec, com a mínim, d’una educadora amb experiència en l’àmbit 
de l’educació ambiental i la dinamització de grups. Per norma general, l’educadora és sempre la 
mateixa amb cada grup de treball, exceptuant possibles canvis, en els que vendrà sempre la 
segona educadora adscrita al Programa. En el cas de que hi hagi diades on la participació dels 
centres es pot fer a l’hora a un mateix espai, es compta amb les educadores que siguin 
necessàries.  

5. METODOLOGIA 

 La metodologia a seguir per al desenvolupament del PEA consisteix en els següents punts: 

 

5.1 DISSENY I ELABORACIÓ DEL PEA 

Per part de l’empresa s’havien d’editar i produir 150 pòsters (A3) anuals amb un disseny 

diferenciat per curs com a material de divulgació del Programa (valorat en 500 euros) en el que 

es detallessin les diferents actuacions ofertes en el PEA així com els objectius de les mateixes.  

Degut a que durant el curs 2014/15 es va iniciar el projecte quan el primer trimestre estava a 

punt d’acabar i donat que es va treballar la mobilitat sostenible com a eix principal, es va 

proposar aplaçar aquest punt al començament del curs següent per a una major coherència amb 

la feina a realitzar. Una vegada proposada la Diada per a la celebració de la Mobilitat Sostenible 

als diferents centres escolars, no es van mostrar massa interessats.  

Diseny i elaboració del Pla d'Educació Ambiental

•Preparació del Pla d'Educació Ambiental (activitats (materials), materials 
didàctics i unitats didàctiques)

•Creació de la plataforma informàtica i del microsite

•Disseny de la imatge corporativa

Coordinació i difusió del PEA

•Visita i presentació als responsables dels centres

•Planificació anual i coordinació de les actuacions

•Planificació i preparació de les diades i campanyes 

Execució

•Activitats 

•Visites Guiades

•Diades Ambientals

•Assessorament als responsables dels centres escolars

Seguiment 

•Enquestes d'avaluació

•Registres d'assistència

•Fulls dels educadors

•Memòries trimestrals

Memòria final

•Memòria 

•Recull d'imatges

•Disseny i creació d'audio visual.
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De cara al segon i al tercer curs escolar, 2015/16 i 2016/17 es va decidir canviar aquest material 

per a altres possibles necessitats, aprofitant així i invertir aquests diners per a un altre concepte 

nou com ara bé les noves activitats relacionades amb l’eix d’aigua i el seu estalvi o els díptics 

dissenyats i elaborats.  

5.1.1. PEA 

S’han dissenyat els materials i els continguts de les diferents actuacions a realitzar amb el vist i 

plau dels responsables municipals. 

Per a cada una de les activitats es compta amb material didàctic per tal de millorar l’assimilació 

dels conceptes tractats en cada cas. Tot el material que s’entrega, va degudament imprès amb 

la imatge del projecte.  

Una vegada concretades les activitats a realitzar amb cada grup d’edat, es van elaborar unitats 

didàctiques per a cada una d’elles, potenciant l’aprenentatge de la problemàtica a tractar 

mitjançant feina prèvia a l’activitat, material complementari a la realització de la mateixa i feina 

posterior). 

Igualment, per a les campanyes previstes per a cada curs escolar, es dissenyaran i editaran els 

diferents materials de suport a utilitzar (tals com tríptics informatius), així com el material a 

repartir entre els alumnes en particular i la població en general, en el marc d’aquestes.  

 

5.1.3. IMATGE CORPORATIVA 

Per tal de ser coherents amb la imatge del Programa Municipal d’Educació Ambiental executat 

fins a finals del curs 2013/14 al municipi de Pollença, es va decidir mantenir tant la línia de 

disseny com els colors de la mateixa. 

Tal i com s’ha detallat a anteriors memòries es segueix comptant amb els següents materials: 

- Baner de 2x1 metres amb la imatge corporativa  

- Uniformes corresponents d’estiu i d’hivern 

 

 

 

Imatge 5. Imatge corporativa del Servei del PEA. 
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5.2  COORDINACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEA 

5.2.2. VISITA ALS CENTRES I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE  

Quan s’han tancat les noves actuacions previstes, així com els seus continguts, amb l’Ajuntament 

de Pollença, es fa arribar a tots els coordinadors/res ambientals dels centres del municipi de 

Pollença per presentar i conèixer de primera mà què es fera durant el curs escolar.  

Es fa entrega d’un full de planificació, allà on els centres poden anar anotant tant les diferents 

actuacions a realitzar com la data en la que les vol executar i finalment les característiques més 

representatives del grup. A continuació es mostra aquest full: 

 

Imatge 6. Model de full de planificació de gram. 

Durant la visita s’entreguen també les unitats didàctiques de suport a cada una de les actuacions 

perquè els mestres i professors puguin preparar la temàtica amb anterioritat a la visita, intentant 

evitar així que aquestes quedin en simples actuacions puntuals. 

A partir d’aquí, el contacte és directament amb la persona encarregada de la coordinació del 

projecte a través de correu electrònic o telefònicament, exceptuant possibles visites que 

demandin els centres escolars.  
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5.2.3. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ   

Una vegada visitats tots els centres, es fa la planificació del calendari escolar, donant prioritat 

als centres per rigorós ordre de comanda (tot i que es compta amb més educadores ambientals 

per tal de poder celebrar diverses jornades en cas de solapament d’activitats).  

Aquesta planificació s’ha anat enviant als tècnics d’educació i medi ambient a través dels Google 

Calendar, per tal de poder fer una verificació (si escau) o un seguiment d’aquestes, així com fer 

visites de manera ocasional per poder comprovar el desenvolupament de les diferents 

actuacions.  

 

 

Gràfic 1. Totes les actuacions ofertes s’han realitzat durant els tres trimestres del curs. 

Al igual que als anys anteriors, com a adaptació deguda al desacord que mostraven els 

responsables ambientals dels centres, s’han continuat oferint les activitats d’educació ambiental 

als grups d’educació infantil de cada centre amb una activitat nova anomenada Troba la parella! 

Un joc on s’endinsa als nins i nines al món de l’aigua mitjançant un conte amb suport visual, 

finalitzant amb el clàssic joc de memori però adaptat amb imatges relacionades amb l’aigua i el 

seu estalvi.  

52%
31%

17%

Actuacions 

1er trim. 2º trim. 3er trim.
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                                       Imatge 7. Alumnes de Joan Mas jugant a Troba la parella!. 

 

Hi ha dues activitats que en un principi estaven programades però que després es varen anular 

per petició de la tutora degut al volum de feina que tenien tant ella com els alumnes. L’activitat 

coincideix sent El twister dels residus, adreçada als grups de 6è del CEIP Miquel Capllonch i el CC 

Montision.  

Aquests dos fets, van fer que es replantegessin les sessions a repartir al municipi i fessin 

activitats només aquells grups interessats, reduint el nombre d’actuacions als diferents grups en 

particular però no en general. Aquest punt s’explica detalladament a l’apartat 6 d’aquest 

document. 

Al material complementari entregat juntament amb aquesta memòria s’ha adjuntat l’arxiu amb 

la planificació realitzada amb els diferents centres escolars i totes les dades relatives a cada un 

dels grups disponible per l’empresa. 

 

5.2.3. PLANIFICACIÓ I PREPARACIÓ DE LES DIADES I CAMPANYES 

La planificació de les diades es fa en començar el projecte, acordant amb els responsables 
municipals el contingut d’aquestes. S’ofereixen diferents propostes d’actuacions i de manera 
consensuada s’escullen les més adient per a aconseguir la conscienciació de joves i adults. Per a 
la preparació de les diades i possibles campanyes, es tenen en compte la opinió i suggeriments 
dels mestres i professors. 
En principi, al plec de prescripcions tècniques es va proposar que les diades anessin vinculades 
a la celebració del Dia de l’Arbre, Dia de les Zones Humides i al Dia del Medi Ambient però durant 
el transcurs escolar s’han anat modificant a disposició dels centres i de la seva preferència en 
quant a la temàtica.  
 
Es va celebrar el dia mundial del reciclatge (15 de novembre) els dies 22 i 25 de novembre. 
Aprofitant que les festes del municipi de Pollença també son per novembre, es va participar amb 
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jocs relacionats amb la separació de residus els dies 12 i 13 de novembre a la plaça de Ca les 
Munnares.  
També es va celebrar el dia mundial de l’aigua (22 de març) els dies 3, 16 i 22 de març.  
Finalment es va fer un recorregut amb bicicleta celebrant el dia mundial en bicicleta (19 d’abri) 
els dies 18 i 25 de maig. No va ser possible efectuar la diada en el mes d’abril degut a que ens 
havíem de coordinar amb la policia local i no hi havia disponibilitat.  
 
 
5.3 EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PEA 

5.3.1. REALITZACIÓ DE LES DIFERENTS ACTUACIONS: ACTIVITATS, VISITES GUIADES I DIADES  

L’empresa està compromesa amb el bon funcionament del pla, és per aquest motiu, que una 

setmana abans del desenvolupament de cada activitat, es contacta amb la persona responsable 

de cada grup per tal de recordar i confirmar l’activitat, a més d’enviar-li una fitxa descriptiva de 

la mateixa. A cada una d’elles s’indiquen les característiques més representatives de l’actuació 

a desenvolupar tals com continguts a tractar, materials i espais necessaris, etc. D’aquesta 

manera, els professors tenen una referència del que es tractarà i tenen l’opció de poder fer una 

feina prèvia amb els alumnes, evitant així que cada una de les activitats sigui només un 

esdeveniment puntual. El que se intenta és que les activitats ofertes per l’empresa enllacin de 

forma natural amb el currículum dels alumnes, per això la tria al de les activitats en quant a 

calendari es fa primerament des del centre educatiu. Aquesta feina prèvia es pot fer també 

gràcies a les unitats didàctiques entregades durant la visita de presentació del PEA. 

ES segueix detectant que no tots els mestres es preparen amb anterioritat les nostres visites, 

així com que a molts d’altres, aquesta informació no els arriba. N’hi ha que prefereixen que les 

activitats siguin una sorpresa per els nins i nines, o només els hi comenta el nom de l’actuació 

però no els continguts. En aquest darrer cas, els professors fan èmfasi en la relació dels 

continguts de l’activitat amb els propers temes que es duran a terme dins l’aula.  

 

Imatge 8. Imatge de l’activitat els Detectius Ambientals amb els alumnes del CEIP Costa i Llobera  
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L’educadora ambiental acudeix als centres escolars una estona abans de cada activitat per cercar 

la localització exacta on s’ha de desenvolupar aquesta i per a la preparació de la mateixa.  

Cada una de les diferents actuacions tenen una duració d’uns 60 minuts, aproximadament, 

adaptant-se l’empresa a les necessitats dels diferents grups. 

5.3.2. ASSESSORAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS  

Durant el transcurs del Pla d’Educació Ambiental s’ofereix un servei permanent 

d’assessorament als diferents centres per tal de resoldre dubtes i aconsellar sobre les diferents 

actuacions a seguir per part de cada escola.  

A més, també s’ha donat suport per al desenvolupament dels projectes i memòries del Programa 

de Centres Ecoambientals de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori als centres 

que s’hi troben inscrits.  

Així mateix, l’empresa serveix d’enllaç entre la comunitat educativa i els responsables 

municipals al llarg de tot el curs escolar, informant de manera mensual de les necessitats, 

queixes, suggeriments, etc. per part de les escoles i els seus responsables.  

 

A més, els 76 alumnes de 2n cicle del CEIP Miquel Capllonch han realitzat la visita a les 

instal·lacions de TIRME, on han observat el tractament dels residus. L’IES Port de Pollença també 

ha realitzat activitats sobre les característiques i cicle de vida de les piles i bateries i han guanyat 

un concurs a través de la Conselleria de Medi Ambient i han gaudit d’una excursió al Parc de 

Binifaldó amb el transport gratuït.  

  

 
5.4 SEGUIMENT DEL PEA 

Per tal de millorar contínuament les diferents activitats, visites i diades ofertes tant per 

l’empresa com per l’Ajuntament, el programa compta amb una sèrie d’actuacions que permeten 

controlar la seva evolució i el grau de satisfacció dels participants i de l’Ajuntament. Per això 

s’establiren les següents actuacions (oferint-les també en format electrònic per agilitzar i 

facilitar la feina de seguiment): 

5.4.1. ENQUESTES D’AVALUACIÓ 

Després de cada activitat, l’educadora passa una enquesta de qualitat del servei al mestre o 

professor responsable del grup que ha assistit al desenvolupament d’aquesta. Amb aquest full 

s’avaluen tota una sèrie de punts importants per al sistema de qualitat de l’empresa, es coneixen 

les expectatives i el grau final de satisfacció dels participants, a més d’aprofitar els suggeriments 

i comentaris per a la constant millora de les actuacions de l’empresa.  
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Imatge 9. Model d’enquesta de satisfacció de les actuacions de gram. 

Aquests fulls d’avaluació es poden emplenar i entregar en mà a l’educadora o enviar-se per 

correu electrònic a l’empresa.  

A continuació s’adjunta la mitjana obtinguda amb les dades de totes les enquestes emplenades 

retornades: 

Planificació Hàbits Coneixements Diversió Educadora Recursos 

4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 
Valoracions: de l’1 (per gens satisfet) al 5 (per completament satisfet). 

Les enquestes de valoració originals de les diferents actuacions s’entreguen als responsables 

municipals amb la present memòria. 
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6. ACTUACIONS 

6.1 PROPOSTA INICIAL 

Tot i que des del plec de prescripcions tècniques que havien de regir per al contracte es van 

proposar una sèrie de temàtiques diferents per treballar amb grups diferents, l’empresa va 

proposar un replantejament de les mateixes. 

L’experiència de l’empresa tant en el món de l’educació ambiental com en el municipi de 

Pollença van fer que es plantegés treballar una única temàtica principalment durant cada curs 

escolar amb tots els grups d’edat.  

Degut a que un dels centres començava a treballar amb la temàtica de la mobilitat sostenible i 

començaven a implantar mesures per a treballar els camins escolars, es va decidir treballar amb 

aquesta temàtica arreu de tot el municipi. 

 

6.2 ACTUACIONS PROPOSADES 

Després de que els coordinadors d’educació infantil de diferents centres manifestessin el seu 

desacord amb el nou plantejament del PEA que els deixava fora de la participació de les activitats 

ambientals, es va replantejar el programa. Es va apostar per un programa més participatiu i 

dinàmic, per tal de potenciar el civisme a tot el poble gràcies a la feina feta pels alumnes, pels 

més joves de la casa. 

Per al curs 2016/17 es va proposar treballar les temàtiques aigua, residus i mobilitat sostenible 

(tot i que de manera transversal també s’han treballat d’altres com energia i biodiversitat). 

A continuació s’adjunten les diferents actuacions proposades per treballar aquest curs a cada 

grup-classe, tot i que, una vegada més, el programa està obert als suggeriments per part de 

l’Ajuntament i dels centres escolars: 

 

Actuació Grup Activitat 

Activitat 

E.I. 

Cada color on toca! 
Residus 

Activitat 

Troba la parella! 
Aigua 

Activitat 
1r Troba la parella! 

Aigua 

Diada 
2n Setmana Prevenció Residus 

Residus i Consum 

Diada 
3r Dia de la Terra:  Patrullers escolars 

Transversal 

Activitat 4t Comprar amb seny 
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Residus i Consum 

Diada 
5è Projecte participatiu: enquestes 

Residus i Aigua 

Visita 
5è Recorregut Municipal 

Transversal 

Visita 
6è Visita a la deixalleria 

Residus 

Activitat 
6è El Twister dels Residus 

Residus 

 

La descripció de cada una de les actuacions es pot consultar a l’Annex I, al punt 7 del present 

document. 

Amb el replantejament i reorganització realitzats es pretenia arribar a tots els grups dels 

diferents centres del municipi, respectant el nombre d’activitats totals a oferir i les més d’una 

línia d’alguns dels centres. 

L’empresa es va trobar en que s’oferien menys hores per centre que el proposat en un principi, 

així que es va decidir que a part de les actuacions individuals a cada grup de primària, s’oferirien 

fins a 3 hores de participació per cada centre escolar (incloent 3h de sessions per als grups 

d’educació infantil, evitant així excloure’ls del Programa). Aquestes hores es podrien dedicar a 

treballar la temàtica seleccionada durant cada curs, més intensament. En el cas del curs 2014/15 

es faria especial incís en la mobilitat sostenible i el civisme. 

Des del Servei d’Educació Ambiental es va proposar dedicar aquestes hores a la realització d’un 

recorregut pel municipi, en el que es realitzés una interpretació grupal del poble des de la part 

emocional dels futurs ciutadans, a partir de les sensacions i emocions que ens provocava 

l’entorn en el que vivim, que ens permetés conèixer-lo millor i que provoqués la reflexió i crítica 

entre els més menuts primer i entre els adults després. 

En un temps relativament breu i amb una metodologia molt senzilla, alumnes de diferents edats 

(a seleccionar per cada centre), centrats en espais concrets, poden contribuir a un projecte 

col·lectiu del seu propi poble, augmentant la implicació d’aquests, i per tant de les respectives 

famílies, en els projectes de millora.  

Aquest projecte pot servir per incorporar als nins i nines en la gestió i el disseny urbà, ja que el 

gran recull d’idees i aportacions dels nins es poden exposar a l’equip de govern indicant les coses 

que s’haurien de canviar i potenciant les que agraden a la població infantil. D’aquesta manera, 

es pot arribar a donar molta informació útil a l’Ajuntament per al disseny i planificació urbanes, 

a partir de les percepcions dels alumnes i aconseguir d’aquesta manera, com diu en F. Tonucci 

(psicopedagog, pensador i dibuixant), una ciutat adaptada als infants, i per tant, una ciutat 

adaptada a tota la població. 

Cada un dels centres podia triar amb quin grup farien l’activitat de participació, aprofitant així 

el temps disponible, les ganes o l’interès dels diferents grups enlloc d’imposar-ho de manera 

aleatòria des de l’Ajuntament. 
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Finalment, i per tal d’estimular la il·lusió, la participació i la creativitat dels alumnes, es va 

proposar la posterior difusió de la feina feta mitjançant l’exposició oberta a la població (durant 

uns dies per tal de que tothom pogués visitar-la amb presentació oficial per part dels 

representants municipals) i posterior edició d’un calendari amb els resultats de la feina 

realitzada, projectant cap a l’exterior els resultats, provocant reflexió i crítica entre tota la 

població fent especial èmfasi en els temes de mobilitat. Aquest calendari servirà per a la 

conscienciació de la població del que ens agrada i del que no als més joves del poble, coincidint 

en la majoria dels casos, amb les percepcions dels adults. 

 

6.3 ACTUACIONS REALITZADES 

Les actuacions realitzades han estat activitats d’aula, visites guiades i diades ambientals. 

Gràfic 2. Classificació de les diferents actuacions realitzades durant el curs escolar.  

A continuació s’indiquen les diferents actuacions realitzades pels diferents centres escolars del 

municipi. 

6.3.1 ACTIVITATS D’AULA 

Centre Escolar Activitat Curs Trimestre Data 
CC MONTISION COMPRAR AMB SENY 4t Primer 28/10/2016 
CC MONTISION ELS DETECTIUS 

AMBIENTALS 
3r Segon 01/02/2017 

CC MONTISION TROBA LA PARELLA! EI 3 Tercer 02/05/2017 
CC MONTISION TROBA LA PARELLA! EI 4 Tercer 02/05/2017 
CC MONTISION TROBA LA PARELLA! EI 5 Tercer 02/05/2017 

CEIP COSTA I LLOBERA TROBA LA PARELLA! I3 Primer 11/11/2016 

33
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CEIP COSTA I LLOBERA TROBA LA PARELLA! I4 Primer 11/11/2016 
CEIP COSTA I LLOBERA TROBA LA PARELLA! I5 Primer 11/11/2016 
CEIP COSTA I LLOBERA TROBA LA PARELLA! 1r Primer 08/11/2016 
CEIP COSTA I LLOBERA COMPRAR AMB SENY 4t Primer 17/11/2016 

CEIP JOAN MAS TROBA LA PARELLA! I3 Segon 07/02/2017 
CEIP JOAN MAS TROBA LA PARELLA! I3 Segon 07/02/2017 
CEIP JOAN MAS TROBA LA PARELLA! I4 Segon 09/02/2016 
CEIP JOAN MAS TROBA LA PARELLA! I4 Segon 09/02/2016 
CEIP JOAN MAS TROBA LA PARELLA! I5 Segon 10/02/2017 
CEIP JOAN MAS TROBA LA PARELLA! I5 Segon 10/02/2017 

CEIP JOAN MAS TROBA LA PARELLA! 1r Segon 30/01/2017 
CEIP JOAN MAS TROBA LA PARELLA! 1r Segon 30/01/2017 
CC MONTISION TROBA LA PARELLA! 1r Tercer 07/04/2017 
CEIP JOAN MAS COMPRAR AMB SENY 4t Segon 21/03/2017 
CEIP JOAN MAS COMPRAR AMB SENY 4t Segon 21/03/2017 
CEIP JOAN MAS EL TWISTER DELS 

RESIDUS 
6è Segon 19/01/2017 

CEIP JOAN MAS EL TWISTER DELS 
RESIDUS 

6è Segon 19/01/2017 

CEIP MIQUEL CAPLLONCH TROBA LA PARELLA! I3 Primer 16/11/2016 
CEIP MIQUEL CAPLLONCH TROBA LA PARELLA! I4 Primer 15/11/2016 
CEIP MIQUEL CAPLLONCH TROBA LA PARELLA! I5 Primer 16/11/2016 
CEIP MIQUEL CAPLLONCH TROBA LA PARELLA! 1r Primer 16/11/2016 
CEIP MIQUEL CAPLLONCH TROBA LA PARELLA! 1r Primer 16/11/2016 
CEIP PORT DE POLLENÇA TWISTER DELS RESIDUS 3r Primer 05/12/2016 
CEIP PORT DE POLLENÇA TWISTER DELS RESIDUS 4t Primer 05/12/2016 
CEIP PORT DE POLLENÇA ELS DETECTIUS 

AMBIENTALS 
5è Tercer 26/05/2017 

CEIP PORT DE POLLENÇA ELS DETECTIUS 
AMBIENTALS 

6è Tercer 26/05/2017 

CEIP PORT DE POLLENÇA TROBA LA PARELLA! 1r Primer 24/11/2016 

TOTAL 33 

 

6.3.2 VISITES GUIADES 

Centre Escolar Activitat Curs Trimestre Data 
CC MONTISION RECORREGUT 

MUNICIPAL 
5è Primer 28/10/2016 

CC MONTISION VISITA A LA 
DEIXALLERIA 

6è Segon 13/02/2017 

CEIP COSTA I LLOBERA RECORREGUT 
MUNICIPAL 

5è Segon 07/02/2017 
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CEIP COSTA I LLOBERA VISITA A LA 
DEIXALLERIA 

6è Segon 23/02/2017 

CEIP JOAN MAS RECORREGUT 
MUNICIPAL 

5è Segon 26/01/2017 

CEIP JOAN MAS RECORREGUT 
MUNICIPAL 

5è Segon 26/01/2017 

CEIP JOAN MAS VISITA A LA 
DEIXALLERIA 

6è Primer 27/10/2016 

CEIP JOAN MAS VISITA A LA 
DEIXALLERIA 

6è Primer 27/10/2016 

CEIP JOAN MAS VISITA A LA 
DEIXALLERIA 

5è Primer 27/10/2016 

CEIP JOAN MAS VISITA A LA 
DEIXALLERIA 

5è Primer 27/10/2016 

CEIP JOAN MAS VISITA A SANTUÏRI 6è Primer 27/10/2016 
CEIP JOAN MAS VISITA A SANTUÏRI 6è Primer 27/10/2016 
CEIP JOAN MAS VISITA A SANTUÏRI 5è Primer 27/10/2016 
CEIP JOAN MAS VISITA A SANTUÏRI 5è Primer 27/10/2016 

CEIP MIQUEL CAPLLONCH RECORREGUT 
MUNICIPAL 

4t Primer 04/11/2016 

CEIP MIQUEL CAPLLONCH RECORREGUT 
MUNICIPAL 

5è Primer 18/11/2016 

CEIP MIQUEL CAPLLONCH VISITA AL PUIG DE 
MARIA 

6è Primer 19/10/2016 

TOTAL 17 

 

6.3.3 DIADES 

Centre Escolar Activitat Curs Trimestre Data 
CC MONTISION DIADA PREVENCIÓ 

RESIDUS 

2n Primer 25/11/2016 

CC MONTISION DIADA ENQUESTES 5è Segon 22/03/2017 

CEIP COSTA I LLOBERA DIADA PREVENCIÓ 
RESIDUS 

2n Primer 25/11/2016 

CEIP COSTA I LLOBERA PATRULLERS ESCOLARS 3r Primer 17/11/2016 
CEIP JOAN MAS DIADA PREVENCIÓ 

RESIDUS 
2n Primer 25/11/2016 

CEIP JOAN MAS DIADA PREVENCIÓ 
RESIDUS 

2n Primer 25/11/2016 

CEIP JOAN MAS PATRULLERS ESCOLARS 3r Tercer 06/04/2017 
CEIP JOAN MAS PATRULLERS ESCOLARS 3r Tercer 06/04/2017 
CEIP JOAN MAS DIADA ENQUESTES 5è Segon 16/03/2017 
CEIP JOAN MAS DIADA ENQUESTES 5è Segon 16/03/2017 

CEIP MIQUEL CAPLLONCH DIADA PREVENCIÓ 
RESIDUS 

2n Primer 22/11/2016 
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CEIP MIQUEL CAPLLONCH DIADA ENQUESTES 3r Segon 03/03/2017 
CEIP PORT DE POLLENÇA RECORREGUT EN 

BICICLETA 
5è Tercer 18/05/2017 

CEIP PORT DE POLLENÇA RECORREGUT EN 
BICICLETA 

6è Tercer 25/05/2017 

CEIP PORT DE POLLENÇA DIADA PREVENCIÓ 
RESIDUS 

2n Primer 22/11/2016 

CEIP MIQUEL CAPLLONCH PATRULLERS ESCOLARS 3r Tercer 13/03/2017 
CEIP MIQUEL CAPLLONCH PATRULLERS ESCOLARS 3r Tercer 13/03/2017 

Fira de Pollença DIADA FIRA DE 
POLLENÇA 

TOTS Primer 12/11/2016 

Fira de Pollença DIADA FIRA DE 
POLLENÇA 

TOTS Primer 13/11/2016 

Fira de Pollença DIADA FIRA DE 
POLLENÇA 

TOTS Primer 13/11/2016 

TOTAL 20 

 

7.  ANNEX I. Descripció de les actuacions (activitats, visites i diades) 

A continuació es detalla una breu descripció de les diferents actuacions proposades al 

començament del Projecte. 

- PRIMÀRIA 

Actuació Grup Activitat Descripció 

Activitat 

E.I. 

Cada color on 
toca! 

El material del joc consisteix en dues lones grans (taulell del clàssic joc de les dames 
però amb els colors de la recollida selectiva) i diferents fitxes amb imatges de residus 
de diferents fraccions. 
Per començar el joc, es col·loquen les dues lones  separades i ben estirades al terra. 
Després, a cada un dels quadrats d'un color determinat s'hi col·loquen residus de 
fraccions d'altres contenidors. Els alumnes hauran de saber quins són els residus 
col·locats erròniament i posar-los als correctes. 

Residus 

Activitat 

Troba la 
parella! 

Després d’una breu introducció sobre la importància de l’aigua per a la vida i de 
treballar la sensibilització sobre el seu estalvi, es realitzarà una dinàmica per acabar 
d’assimilar els conceptes. 
Per la part pràctica es comptarà amb unes fitxes que els alumnes hauran d’emparellar, 
primer amb les imatges que siguin iguals i després amb la imatge complementària; per 
exemple: un núvol amb una gota o una regadora amb una planta. Finalment, 
s’entregarà als nins una fitxa didàctica per continuar treballant la temàtica a casa. 

Aigua 

Activitat 

1r Troba la 
parella! 

Després d’una breu introducció sobre la importància de l’aigua per a la vida i de 
treballar la sensibilització sobre el seu estalvi, es realitzarà una dinàmica per acabar 
d’assimilar els conceptes. 
Per la part pràctica es comptarà amb unes fitxes que els alumnes hauran d’emparellar, 
primer amb les imatges que siguin iguals i després amb la imatge complementària; per 
exemple: un núvol amb una gota o una regadora amb una planta. Finalment, 
s’entregarà als nins una fitxa didàctica per continuar treballant la temàtica a casa. 

Aigua 
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Diada 

2n 
Setmana 

Prevenció 
Residus 

Per tal de celebrar la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus es proposa 
realitzar una diada en la que participin tots els alumnes de 2n de primària del municipi. 
Es realitzaran activitats relacionades amb els residus i el consum a una plaça cèntrica 
del poble per augmentar la visibilitat de la Diada. Es realitzaran diferents activitats 
ofertes pel Consell de Mallorca, un taller de reutilització de materials (Recicl’Art), el 
Trencaclosques Gegant i altres activitats dinàmiques d’interacció amb la ciutadania. 

Residus i 
Consum 

Diada 

3r 

Dia de la 
Terra:  

Patrullers 
escolars 

Mitjançant aquesta activitat dinàmica, participativa i divertida, es tracta la falta de 
civisme d’una part de la població. Després d’una breu introducció explicativa de la 
temàtica principal a tractar (punts més importants de les ordenances municipals) que 
es farà a dins l’aula, l’educadora surt al carrer amb el grup-classe, prèviament equipats 
amb pitrals de colors i multes (simbòliques), des d’on comencen a revisar els 
comportaments de la població. Es controla la recollida selectiva, els residus als carrers, 
els excrements dels animals, les pintades a les parets i fins i tot l’ordenança viària. 
Els alumnes van enganxant “multes” per tot el poble a totes aquelles coses que 
incompleixen les diferents ordenances, sobretot les de residus i les relacionades amb 
una correcta mobilitat. 
Finalment, es fa una petita reflexió de tot allò que s’ha detectat “il·legal”. 
Com a novetat dins aquest curs escolar, s’editaran uns fulletons informatius amb els 
materials realitzats pels alumnes en cursos anteriors que serviran per complementar la 
sensibilització de la població. 

Transvers
al 

Activitat 

4t 
Comprar 
amb seny 

L’educadora introdueix als alumnes en la problemàtica relacionada amb els residus i la 
importància de la seva reducció, reutilització i posterior reciclatge, fent especial menció 
als hàbits i costums habituals a les nostres llars. 
Es repassen  els residus més habituals produïts a la nostra societat i els contenidors on 
s’han de dipositar, els avantatges de fer-ho i les repercussions de no fer-ho. 
La part pràctica de l'activitat consisteix en el clàssic joc del bingo, on els cartons tenen 
diferents imatges de residus de diferents fraccions . 
A mesura que l'educador va traient de la bossa diferents residus, els participants 
separats per parelles han d'anar tapant aquells que tenen als seus cartons amb les fitxes 
del color del contenidor corresponent on s'han de dipositar aquests. 

Residus i 
Consum 

Diada 

5è 
Projecte 

participatiu: 
enquestes 

Per tal de potenciar i capacitar als més joves per a l’acció i per tal d’integrar-los en la 
gestió de diferents aspectes municipals, es procedirà a l’elaboració d’un qüestionari 
entre els alumnes per tal de conèixer de primera ma les hàbits i percepcions de tots els 
pollencins i pollencines. 
Les dades obtingudes es tractaran a l’Àrea de Medi Ambient i els resultats (si són 
interessants i representatius) es publicaran als mitjans municipals. 

Residus i 
Aigua 

Visita 

5è 
Recorregut 
Municipal 

Per tal de conèixer també la tasca dels serveis municipals, es realitzaran aturades 
formatives al llarg del recorregut per tal de reflexionar sobre elements, que en la 
majoria de casos tant per als nins com per als adults passen desapercebuts. Per 
exemple, una arqueta, una claveguera, les papereres, una zona enjardinada, etc. 
Finalment, els alumnes visitaran l'Ajuntament realitzant un breu recorregut per les 
seves dependències. En cas de que sigui possible, coneixeran al Batle i a alguns dels 
regidors i els hi podran fer algunes preguntes, a més de simular després un plenari 
municipal per conèixer el funcionament d'aquest i el paper que hi tenen els assistents. 

Transvers
al 

Visita 6è 
Visita a la 
deixalleria 

Es realitza una visita al parc verd municipal per mostrar als alumnes tots els residus que 
hi poden dur, quin és el camí que seguiran aquests en sortir d’aquí, les quantitats de 
residus que arriben per ser tractats, etc. 
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Residus 

S’intentarà fomentar la reducció, reutilització i la separació per al posterior reciclatge 
entre tots els participants i l’augment de l’ús de la deixalleria pels pares i mares dels 
alumnes visitants. 
Una vegada explicats els continguts marcats, es realitzarà una activitat dinàmica a les 
mateixes instal·lacions, que es presentarà com una curta gimcana amb proves 
distribuïdes per diferents zones de les instal·lacions per acabar d’assimilar els 
conceptes tractats. 

Activitat 

6è 
El Twister 

dels Residus 

L'activitat comença en una presentació àudio visual sobre els residus i el camí que 
segueixen des que els produïm a les nostres cases fins que són incinerats o reciclats, es 
fa especial incís en les 4R's dels residus i s'intenta fomentar un consum responsable. 
Durant la part pràctica de l'activitat, es passa a jugar al twister. Els alumnes activen la 
"ruleta" online i han de col·locar l'extremitat indicada al color corresponent al 
contenidor on s'ha de tirar el residu de la imatge (per exemple, si surt el peu esquerra 
i un bric, els alumnes hauran de col·locar el peu esquerra al rotlo de color groc). 
Els participants es van eliminant així com s'equivoquen d'extremitat, de color de 
contenidor, si col·loquen una altra part del cos al terra, etc. Quan queden un parell de 
jugadors a cada una de les lones, es dona per acabada la partida i se'n comença una 
altra. 

Residus 

 

 

- SECUNDÀRIA 

Actuació Grup Activitat Descripció 

Activitat 

1r ESO 
Les Dames 

del Reciclatge 

Els participants es dividiran en 4 grups diferents (cada grup triarà quina fracció vol 

ser: envasos lleugers, paper i cartó, envasos de vidre, matèria orgànica o rebuig) i 

cada un dels equips tendrà les fitxes dels residus corresponents a la seva fracció. 

Es posaran dos grups a una lona i dos a l’altra. Un cop es col·loquin totes les fitxes 

sobre els quadres de colors a cada extrem de la lona es pot iniciar el joc. L’objectiu 

del joc es que els equips es mengin tots els residus possibles de l’equip contrari. 

Per a poder-ho fer es segueix la dinàmica del clàssic joc de les dames, però per a 

poder eliminar el residu quan es passa per sobre s’ha de respondre a quin 

contenidor va el residu que ens menjam (l’hem de poder tirar al contenidor 

corresponent). També hauran de dir un residu que es pugui tirar al color de la lona 

on es troben si no es pot tirar el residu que surt a la fitxa que hi ha a sobre.  

Residus 

Diada 

ESO 

Dia de l’Aigua 
(22 de març) 

 

Reforçant la feina feta pels alumnes i per donar-li continuïtat a l’actuació realitzada 
durant el curs passat a un dels IES del municipi, es proposa celebrar el Dia Mundial 
de l’Aigua sensibilitzant sobre la importància d’un canvi d’hàbits a la nostra 
societat potenciant la reducció de l’ús d’aigua. Els alumnes seran els encarregats 
de donar a conèixer missatges d’estalvi entre la població de manera dinàmica i 
participativa, fomentant també les noves apps que tant agraden entre aquest 
sector (amb fotografies de la campanya durant la preparació, l’execució, etc.). 

Aigua 

Visita 
 

Visita a un 
espai natural 

Per tal de donar a conèixer els diferents espais naturals del nostre municipi, es 
proposa oferir una visita a una d’aquestes zones: puig de Maria, puig de Santuïri, 
bosquet de Bóquer, etc.  
Es treballaran la flora i la fauna típiques dels mateixos, així com bones pràctiques 
ambientals a l’hora de fer una sortida. 

Biodiversitat 

Activitat 
Enquestes 
ciutadanes 

Per tal de donar continuïtat a la feina realitzada pels alumnes de cinquè, es passarà 
als alumnes de secundària l’enquesta realitzada (sobre la gestió diària dels residus 
i l’ús de l’aigua), en la que amb molt poques preguntes es valoraran els hàbits 
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Residus i 
Aigua 

relacionats amb aquestes dues temàtiques a tot el municipi. Una vegada 
realitzades les enquestes (es recomanarà fer-les per diferents zones), els alumnes 
seran els que hauran d'analitzar aquestes dades i extreure'n les conclusions. Els 
resultats obtinguts pels alumnes seran publicats a les xarxes i als mitjans de 
comunicació locals. 
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