ALTRES PROPOSTES EDUCATIVES
Coneix el comerç just
Descripció: L’Associació Shikamoo, juntament amb la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació, duu a terme un projecte de sensibilització sobre el comerç
just i el consum responsable. Shikamoo posa a disposició dels centres educatius
una oferta de tallers pensada per a tots els nivells educatius, perquè es pugui
escollir el taller més adequat als interessos del centre.
Públic destinatari: Tots els nivells: infantil, primària, secundària, batxillerat o
centres per a adults.
Temporalització: Els tallers tenen una durada aproximada de 60 minuts.
Contacte: Shikamoo, botiga de comerç just a Llucmajor. Tel. 971 12 06 95.
shikamoo.llucmajor@gmail.com
Lectures que fan créixer
Descripció: Un taller literari que serveix de pont entre el darrer curs de primària
i el primer de secundària. El contingut del taller i la lectura s’estructuraran
entorn de llibre He viscut tan poc, d’Eva Heyman, i tindran per objectius
generals el foment de la lectura i el debat reflexiu sobre les vivències de la
protagonista.
L’Ajuntament aportarà els lots de lectura i el material complementari per dur a
terme els tallers.
Públic destinatari: Alumnes de 6è i 1r d’ESO dels centres educatius de
Llucmajor poble que es deriven a l’IES Llucmajor.
Temporalització: Els tallers tenen una durada aproximada de 60 minuts. Es
duran a terme tres sessions durant el darrer trimestre de 6è de primària i tres
sessions durant el primer trimestre de 1r d’ESO.
Contacte: Activitat coordinada per Joan Ramis i Marta Alburquerque.
jramis@llucmajor.org
marta.a.gaya@gmail.com
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Tallers intergeneracionals
Descripció: Trobades entre els diferents usuaris de la Llar de Can Clar i alumnes
dels centres educatius de Llucmajor, amb l’objectiu de fomentar les relacions
entre persones de diferents edats incrementar els seus vincles i el seu
coneixement mutu.
Atès que els usuaris de la llar de gent gran duen a terme diferents activitats i
tenen tarannàs i coneixements diversos, els tallers s’estructuraran en funció dels
interessos que aquests presentin a principi de curs. Una vegada s’hagin
concretat les opcions, es posarà a disposició dels centres el tipus de trobada
que es pot realitzar (per exemple, taller de memòria).
Públic destinatari: Alumnat dels centres educatius de Llucmajor (preferentment
de la vila).
Temporalització: La durada aproximada dependrà del taller i de l’edat dels
alumnes (entre 50 i 120 minuts aproximadament).
Contacte: Can Clar, Llar de Gent Gran de Llucmajor
Liana Mir Castell
Tel. 971 66 23 60
lmir@imas.conselldemallorca.net

2

