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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, per al curs 2020-2021, 9 activitats informatives, 
participatives i de conscienciació per a alumnes d’educació 
infantil, primària i secundària, amb dues modalitats temàtiques 
relacionades amb les accions principals d’EMAYA: el cicle de 
l’aigua a la ciutat, i els residus i el reciclatge.



Alternativa en línia: els centres educatius que, per les circumstàncies actuals, no puguin realitzar activitats amb personal educador extern tindran a 
la seva disposició l’opció de fer aquesta activitat en línia.

En Joanet Recicles i el món dels residus
Educació infantil i primer cicle de primària

En Joanet Recicles, a través de la música, la imaginació i 
la interpretació, animarà els infants a aprendre a separar 
correctament els residus per cada color de contenidor que 
tenim actualment a Palma. 

Aprendran a reduir, reciclar i reutilitzar amb jocs, balls i 
cançons, incidint una mica en el nou contenidor marró de 
matèria orgànica.

Al final de cada activitat es donarà per a cada aula un CD 
amb les noves cançons d’en Joanet Recicles, un joc de 
petits contenidors, i un quadern d’activitats amb pinturetes 
per a cada alumne.

En Joanet Recicles i el canvi climàtic
Primer i segon cicle de primària

Les conseqüències greus que suposa el canvi climàtic ens 
preocupen. Amb aquesta nova activitat tractarem el tema de 
per què es produeix el canvi climàtic i què podem fer per a 
reduir-ne els devastadors efectes; per exemple, reciclar.

D’una manera no dramàtica i lúdica en Joanet mostrarà als 
alumnes com comportar-se davant aquesta nova problemà-
tica ambiental.

Al final de cada activitat es donarà per a cada aula un CD 
amb les noves cançons d’en Joanet Recicles, un joc de 
petits contenidors, i un quadern d’activitats amb pinturetes 
per a cada alumne.

En Joanet Recicles i en Tomeu Granera
Educació infantil i primer cicle de primària

En Joanet Recicles i en Tomeu Granera són dos perso-
natges 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 en 
l’equilibri ecològic de la natura. Els animaran a tenir cura de 
les nostres fonts de vida i a reduir, reutilitzar i reciclar.

Aquests dos personatges junts fan que aquesta activitat sigui 
especialment lúdica i divertida, al mateix temps que didàctica. 
Les habilitats d’en Tomeu i les cançons d’en Joanet són una 
fórmula màgica per a l’aprenentatge a través de l’entreteniment.

Per a cada aula es regalarà un CD amb les noves cançons 
d’en Joanet.

Tomeu Granera i el circ del reciclatge
Educació infantil i primer cicle de primària

En aquesta nova activitat en Tomeu Granera animarà els 
infants més petits a reduir, reutilitzar i reciclar amb jocs, 
música, malabars, màgia, monocicle i d’altres peripècies 
circenses. En Tomeu interactuarà amb els nins i nines; els 
durà pel camí del respecte a les persones, els animals i les 
plantes, i els ensenyarà a cuidar les nostres fonts de vida: 
aire, aigua i terra.

Aquesta activitat, aprofitant el símil del circ, mostrarà que 
no n’hi ha prou a aprendre com ho hem de fer, sinó que ens 
hem d’esforçar a practicar el que hem après. És a dir, edu-
cació, esforç, satisfacció.

Al final de cada activitat es donarà per a cada aula un CD 
amb les noves cançons d’en Joanet Recicles i un joc de 
petits contenidors.

Respectes els colors? Els residus i el reciclatge
Segon i tercer cicle de primària

Durant la primera part responem a la pregunta de com es 
gestionen els residus i quin és el seu camí, la seva recollida 
i el seu reciclatge, posant especial interès en la correcta 
separació en diferents fraccions. L’alumnat aprèn i integra 
el conjunt de serveis i tasques que desenvolupa EMAYA a 
la ciutat de Palma per a poder mantenir-la neta. A més, s’hi 
aprenen quins són els hàbits més sostenibles que podem 
incorporar al nostre dia a dia. L’activitat es completa amb 
una segona part, composta d’un joc dinàmic i divertit on els 
infants aprenen d’una forma entretinguda com separar bé 
els seus residus. Com a obsequis, s’entrega a l’aula un joc 
de contenidors petits i un joc de cartes per a poder seguir 
treballant els continguts durant el curs, un joc de bosses de 
reciclatge i una bossa reutilitzable.

Residus, reciclatge i canvi climàtic



En Joanet de l’Aigua i el món dels plàstics
Educació infantil i primer cicle de primària

En Joanet de l’Aigua anima els més petits i petites a ser cu-
rosos amb l’estalvi d’aigua a ca seva i a l’escola. Fent cantar 
i ballar els infants, divulga un missatge sobre la necessitat 
d’estalviar aigua i proposa bones pràctiques fàcils d’entendre 
i aplicar. A més, explica de manera senzilla la importància 
de no abocar residus al vàter, especialment les tovalloletes 
humides, i el greu problema de l’abocament dels plàstics i 
altres residus a la mar.

Al final de cada activitat es donarà per a cada aula un CD 
amb les noves cançons d’en Joanet Recicles i per a cada 
participant una bossa reutilitzable.

El cicle de l’aigua a la natura i a la ciutat
Segon i tercer cicle de primària

Aquesta activitat té com a principal objectiu donar a conèixer 
a nins i nines les tasques 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 cano-
nades; la depuració i la reutilització de l’aigua.

Reciclatge i tractament de residus
Educació secundària

Per a conèixer quin és el cicle dels residus que produïm 
cada dia es presenten els continguts mitjançant una explica-
ció dinàmica en què tot l’alumnat pot participar. Els recursos 
naturals, l’origen dels materials, el seu transport, la produc-
ció dels residus i la seva tipologia, el tractament i la seva va-
lorització són alguns dels temes que s’hi tracten per a poder 
aconseguir un aprenentatge integral del món dels residus. 
Per a assegurar l’aprenentatge de nous coneixements es 
proposa una dinàmica participativa dels temes tractats. 

Per a facilitar la separació i la reducció de residus, es repar-
teix a tot l’aula un joc de bosses de reciclatge, una bossa 
reutilitzable i una guia completa del reciclatge d’EMAYA.

El cicle de l’aigua a la ciutat

Es realitza una explicació dinàmica de les fases del cicle urbà 
de l’aigua i es donen recomanacions per a estalviar-ne. A 
més, es proposa participar en un concurs de dibuix sobre 
l’estalvi d’aigua i es premien els millors dibuixos a final de curs.

S’hi donarà una botella d’alumini a cada alumne per a fomentar 
el consum d’aigua del grifó i evitar l’ús de botelles de plàstic.

El cicle integral de l’aigua
Educació secundària

Aquesta activitat té com a objectiu donar a conèixer el funcio-
nament del cicle urbà de l’aigua, com també les competències i 
les funcions d’EMAYA relacionades amb el cicle integral de l’ai-
gua a Palma. S’hi ofereix una visió global i integradora del cicle 
de l’aigua, des de la captació fins al seu retorn al medi, explicant 
els processos que es duen a terme per a abastir la població.

A més, s’hi consciencia sobre el valor ambiental de l’aigua 
i s’hi fomenten hàbits sostenibles pel que fa al seu ús en el 
context d’una ciutat verda i sostenible.

S’hi donarà una botella d’alumini a cada alumne per a fomentar 
el consum d’aigua del grifó i evitar l’ús de botelles de plàstic.

Visites a les nostres instal·lacions
A EMAYA organitzam visites guiades a les nostres instal·laci-
ons 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 (EDAR 1).
 - 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’or-
ganització de jornades mediambientals als centres educatius.

Altres activitats

Alternativa en línia: els centres educatius que, per les circumstàncies actuals, no puguin realitzar activitats amb personal educador extern tindran a 
la seva disposició l’opció de fer aquesta activitat en línia.



Normes de seguretat

Tot el conjunt de personal educador prendrà les mesures 
higièniques de prevenció estipulades per part de l’autoritat 
sanitària competent, abans, durant i després de cada sessió.

Cada educador o educadora farà un seguiment del seu 
estat de salut. En tot moment es mantindrà la distància 
física de seguretat i, en cas de no poder fer-ho, s’utilitzarà 
la mascareta; a més, el personal educador es farà sovint les 
mans netes amb aigua i sabó o una solució hidroalcohòlica.

Abans de l’activitat, es reorganitzarà l’espai per a garantir 
la possibilitat de mantenir la distància mínima de seguretat 
entre els participants. S’evitarà compartir el material i, 
en cas d’haver de manipular o intercanviar objectes, es 
desinfectaran abans i després del seu ús.

Finalment, l’equip educador estarà format en matèria de 
prevenció i protecció, i sobre les passes en cas de detectar 
símptomes.

amb la col·laboració de


