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En el marc del Programa Municipal d’Educació Ambiental de Pollença (PMEA) l’Ajuntament de 
Pollença ofereix anualment tota una sèrie de recursos als diferents centres eductius del terme 
Municipal. 
Les activitats d’educació ambiental estan enfocades en diferents eixos temàtics aigua, residus i 
energia. Cada activitat està pensada per una franja d’edat, igual que les explicacions prèvies, 
però totes tenen en comú voler que els nins s’ho passin d’allò més bé mentre aprenen. De totes 
formes cal dir que amb elles aprenem tots, tan els nins, mestres, professors i educadors, ja que 
els nins ens mostren les seves inquietuds i preocupacions i això ens permet enfocar les 
explicacions en diferents vessants segons el que ells ens demanen. Aprenen a raonar, a tenir 
empatia envers els altres, a preocupar-se del que els envolta i en definitiva a estimar el nostre 
entorn. Les actuacions ofertes poden ser activitats, visites o diades. A continuació es presenten  
les activitats segons els grups d’edat a qui van adreçades. 

Infantil 
 

Les activitats d’infantil estan adreçades als alumnes de 3 a 6 anys. En aquest bloc d’edat es 
proposen dues activitats. 

Cada envàs al seu color!  
Comencem  l’activitat descobrint que s’hi pot llençar a cada contenidor amb l’ajuda d’unes 
làmines on hi ha cada contenidor i exemples de residus, això ens facilita recordar que hi va a 
cada un. A continuació, tenim 
uns grans plafons on hi ha la 
imatge dels contenidors de 
selectiva i una bossa on hi ha 
molts residus tots mesclats! A 
nosaltres ens toca separar-los i 
enganxar-los al color on toca per 
fer una correcta separació. I per 
acabar, ve la part que ens 
encanta! Fer unes torres amb uns 
blocs de construcció gegants, 
cada grup de noltros farà una 
torre amb un dels colors de la 
selectiva, ens agrada fer torres 
molt altes o torres més baixes 
però més resistents, però el que 
ens agrada més és veure com 
cauen, com riem! 
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Troba la parella! 
Unes gotetes d'aigua ens explicaran de quina manera hem de cuidar l'aigua, un recurs natural 
que hem de mimar molt entre tots i totes! La sessió comença amb un conte on les gotetes en 
expliquen en què consisteix la seva vida: com es formen, com poden canviar de forma, per a què 
ens serveixen... en definitiva, ens explicaran el cicle de l'aigua amb suport power point.  
Per acabar l'activitat, jugarem al memori, però no un memori qualsevol... un memori de l'aigua 
amb el qual tots ens divertirem i acabarem d'aprendre com estalviar i tenir cura de l'aigua per 
tal de no embrutar-la ni acabar-la. I recordeu, cada gota compta!  
 

Primer cicle de primària 
 
El primer cicle de primària, és a dir, de 1r a 3r de primària, engloba les activitats que es presenten 
a continuació. 

Cada color on toca! 
A l’inici de tot recordem que hi va a cada contenidor de selectiva i a més descobrim les 3R i la 
importància de cada una, perquè sabíeu que tenen un ordre? Després, en dues grans lones 
semblants a les dames però amb els colors dels contenidors de selectiva, ens trobem diferents 
residus que no es troben a sobre del color que toca! Quina feinada posar-ho tot en ordre! A qui 
se li acudeix posar les botelles de plàstic al color verd! 

 
 
 

Twister dels residus 
Abans de començar a jugar hem de recordar que hi va a cada fracció, sinó no ho farem bé! Per 
això comencem amb una explicació de que hi va a cada fracció i de quin color és el contenidor.  
A continuació activem la ruleta “online” i... a jugar! Que si un peu allà on llencem la pell de 
plàtan, una mà al color del contenidor dels envasos... quin embolic que ens fem mentre 
aprenem, i que bé ens ho passem!  
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Patrullers escolars 
Sabíeu que als pobles hi ha unes normes 
igual que a casa o a classe? Aquestes 
normes estan a l’ordenança municipal i si 
no les complim ens poden multar! Amb 
aquesta activitat serem nosaltres els que 
vigilarem que ho faci tot bé la gent de 
Pollença 

Per a nosaltres qualsevol excusa és bona 
per sortir del centre... i si és per fer de 
patrullers i posar multes millor! Sabeu a 
que li posem multes? Idò ara vos podem dir 
alguns exemples: a residus que trobem al 
terra, sempre ens trobem un munt de 
burilles dels cigarrets! També li posem als 
excrements dels cans, que encara no hem 
après que  

els hem de recollir? I a moltes coses més 
que no vos direm, tot i així ja podeu anar 
alerta en fer les coses bé, no sigui que vos 
posem una bona multa! 

 
 
 

Segon cicle de primària 
 

Segon cicle de primària, està compost pels cursos de 4t a 6è, les activitats ofertes per aquests 
cursos són les següents. 

Compra amb seny 
Amb aquesta activitat anem al supermercat més proper on aprenem a comprar amb seny, però 
que vol dir això? No es tracta de comprar el més barat ni el més car sinó a pensar en el nostre 
medi ambient. Per tant, què és millor comprar olives amb pot de vidre o llauna? Paper de wc 
amb 6 rotlles o 24? Llet nostra o llet de fora? Anar a fer la compra amb senalla o que ens donin 
bosses de plàstic? Aquestes i altres preguntes són les que ens hem de plantejar a l’hora d’anar 
a fer la compra si volem tenir unes illes més netes! 
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Recorregut municipal 
Quantes coses fa l’Ajuntament al nostre poble i nosaltres no ho sabem! Què és això dels serveis 
municipals? Qui s’encarrega de la neteja dels carrers i de buidar les papereres? Amb aquesta 
activitat ho descobrirem tot! I moltes coses més que vos contarem! 

 

Projecte participatiu: enquestes 
Ens agrada saber el que pensa la gent del nostre poble, per això la millor forma de saber-ho és 
realitzar enquestes sobre diferent temàtica. Residus, neteja urbana, que més ens agrada del 
poble, que menys... són alguns exemples. I tu què n’opines? 

Detectius ambientals 
Amb una presentació recordarem que hem de llençar a cada fracció i també a la deixalleria 
municipal, a més farem memòria de les 3R més importants, tot i que ja sabem que n’hi ha 
moltes! I com ens agrada donar la nostra opinió i plantejar preguntes que ens sorgeixen! I la part 
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del joc és molt divertida i demostra si ho fem bé a casa! Es tracta d’un joc d’agilitat visual però 
sobretot de saber que hi va a cada contenidor, ja que desprès d’haver posat les imatges al seu 
lloc les haurem d’agafar segons el contenidor que ens diguin... però alerta que hi ha colors que 
no pertoquen a cap contenidor!  

Visita a la deixalleria 
Anirem caminant a la deixalleria, nova de trinca i ben grossa! Aquí aprendrem que hi podem 
dur i perquè és important no tirar-ho a qualsevol banda. Vos enrecordau de les Rs? Reduir, 
reutilitzar i reciclar? Idò aquí veurem la seva importància. 

A la deixalleria farem una volta per totes les instal·lacions i farem una petita gimcana per veure 
si realment hem après els conceptes i hem escoltat! 

 

 

Secundària 
 
A continuació es presenten les activitat per a secundària, des de 1r a 4t d’ESO. 

Dames del reciclatge 
Quines dames més colorides! Les fitxes i els quadres del taulell tenen els colors de les 5 fraccions! 
Per a què serà això? Idò aquest joc consisteix ben igual a les dames tradicionals però nosaltres 
hem de triar les fitxes d’una fracció de residus i cada vegada que movem fitxa hem de dir un 
residu que aniria en el color del quadrat que hem caigut, sinó no podem avançar! I a sobre també 
hem de dir un residu que aniria al contenidor del color de fitxa de l’equip contrari quan ens el 
menjam!  

Enquestes ciutadanes 
Nosaltres serem els responsables d’analitzar les dades extretes de les enquestes realitzades pels 
alumnes de primària. Les analitzarem i n’extraurem conclusions del que pensa la gent del nostre 
poble! 
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Visita a un espai natural 
Ens encanta el nostre poble, i que millor per apreciar-lo més poder conèixer el nostre entorn? A 
vegades anem de viatge o a altres pobles a fer turisme quan desconeixem el que tenim més a 
prop. Amb aquesta sortida aprenem de la nostra flora, fauna i del nostre entorn paisatgístic! I 
què no és guapo això? 

 
IES Clara Hammerl, 2n i 3r ESO, curs 17/18 
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