EMAYA a l’escola
El programa EMAYA a l’escola és un projecte unitari amb el
qual pretenem contribuir a millorar la conscienciació mediambiental dels nins, nines i joves de la nostra ciutat per a promoure una gestió sostenible dels recursos i els residus.
Oferim diferents activitats informatives, participatives i de
conscienciació per a alumnes d’educació infantil, primària i
secundària, amb dues modalitats temàtiques relacionades
amb les activitats principals d’EMAYA: el cicle de l’aigua a la
ciutat i els residus i el reciclatge.
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Residus i reciclatge
En Joanet Recicles i el món dels residus
En Joanet Recicles, a través de la imaginació, de la
música, de l’expressió corporal i del joc, anima els
infants a separar correctament els residus en els contenidors de diferents colors que tenim actualment a
Palma i presenta el contenidor de matèria orgànica.
Al final de cada activitat es donarà per a l’aula un joc
de petits contenidors de tots els colors per a seguir
treballant durant el curs i un quadern d’activitats amb
pinturetes per a cada alumne.
Educació infantil i primer cicle de primària

Joanet Recicles i Tomeu Granera
En Joanet Recicles i en Tomeu Granera són dos personatges que amb jocs, malabars, cançons i entreteniment transmetran als infants la necessitat de cuidar
el nostre entorn i mostraran quins efectes té l’acció
contaminant a l’equilibri ecològic de la natura. Els animaran a tenir cura de les nostres fonts de vida i a
reduir, reutilitzar i reciclar.
En Tomeu Granera ensenyarà a reciclar fent malabars
amb el paper i el cartó, els envasos i altres residus i
mostrarà els beneficis de caminar i anar amb bicicleta.
Amb el seu monocicle es passejarà entre els nins i les
nines animant a emprar formes de locomoció netes.
Educació infantil i primer cicle de primària

Respectes els colors?
Els residus i el reciclatge
Explicam els serveis i tasques que desenvolupa
EMAYA, fent especial esment a les diferents fraccions, els sistemes de recollida i el reciclatge, incloent recomanacions per a la correcta separació dels
residus i per a mantenir la ciutat neta. L’activitat es
completa amb un joc per equips amb el qual els i les
alumnes aprendran a separar els residus.
A més, es reparteix un joc de bosses de reciclatge
per a cada nin i nina per a facilitar la separació de
residus als domicilis i la guia de reciclatge d’EMAYA.
I, per a l’aula, un pòster amb informació sobre la
separació de residus i un joc de petits contenidors
de tots els colors per a seguir treballant durant la
resta del curs.
Segon i tercer cicle de primària

Reciclatge i tractament de residus
Mitjançant una explicació dinàmica i participativa, mostram el camí que segueixen els residus
des que es recullen separats en les diferents fraccions. Parlam sobre l’origen dels diferents materials, el transport i el tractament dels residus i la seva
valorització.
A més, es reparteix un joc de bosses de reciclatge
per a cada alumne per a facilitar la separació de residus als domicilis i la guia de reciclatge d’EMAYA.
Educació secundària

El cicle de l’aigua a la ciutat
El cicle integral de l’aigua
En Joanet de l’Aigua
En Joanet de l’Aigua anima els més petits i les més
petites a ser curosos amb l’estalvi d’aigua a l’escola
i a casa seva. Fent cantar i ballar els infants, divulga
un missatge sobre la necessitat d’estalviar aigua i
proposa bones pràctiques fàcils d’entendre i d’aplicar. A més, explica de manera senzilla el problema
dels plàstics a la mar i la importància de no abocar
residus al vàter, especialment tovalloletes humides.
Educació infantil i primer cicle de primària

Aquesta activitat té com a objectiu donar a conèixer el funcionament del cicle urbà de l’aigua així
com les competències i funcions d’EMAYA relacionades amb el cicle integral de l’aigua a Palma.
Donam una visió global i integradora del cicle de
l’aigua, des de la captació fins al seu retorn al medi,
explicant-los els processos que es duen a terme
per a abastir la població.
A més, es consciencia sobre el valor ambiental de
l’aigua i es fomenten hàbits sostenibles pel que fa al
seu ús en el context d’una ciutat verda i sostenible.
Educació secundària

El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat
Aquesta activitat té com a principal objectiu donar
a conèixer a nins i nines les tues que desenvolupa
EMAYA com a gestora del cicle integral de l’aigua a
la ciutat: la captació als embassaments, a les fonts
i als pous; el seu tractament per a fer-la potable i
la distribució a través de la xarxa de canonades; la
depuració i la reutilització de l’aigua.

Es realitza una explicació dinàmica de les fases del
cicle urbà de l’aigua i es donen recomanacions per
al seu estalvi. A més, es proposa participar en un
concurs de dibuix sobre l’estalvi d’aigua i premiam
els millors dibuixos a final de curs.
Donarem una botella d’alumini a cada alumne
per a fomentar el consum d’aigua del grifó i
evitar l’ús de botelles de plàstic.
Segon i tercer cicle de primària

...i a més a més trobareu més activitats al darrera

El Camió del Reciclatge
El Camió del Reciclatge es desplaça als centres educatius per tal de recollir residus especials que els nins i
nines poden dur de casa seva.
Les fraccions que recull el camió són: bombetes i fluorescents, roba, juguetes, piles, petits electrodomèstiques, càpsules de cafè, oli vegetal, envasos de tinta,
paper i cartó i envasos lleugers.
Un monitor acompanya el camió i fa una breu explicació sobre el cicle que seguirà cada residu i la importància del reciclatge d’aquests residus especials.
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Visites a les nostres instal·lacions
A EMAYA organitzam visites guiades a les nostres instal·lacions per a donar a conèixer el cicle
integral de l’aigua, el seu procés de captació i
tractament, la depuració de les aigües residuals i
els usos de la regeneració.
Les instal·lacions que es poden visitar són:
--Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Palma
(EDAR1).
--Estació de Tractament d’Aigua Potable de Son Tugores
(ETAP) i fonts naturals.
-- Embassaments (Cúber i Gorg Blau) i ETAP de Lloseta.

Jornades mediambientals
Oferim col·laboració (assessorament, material, etc.)
per a l’organització de jornades mediambientals als
centres educatius.

