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1. Activitats adreçades als centres educatius 
 

 1.1. A nedar! 
 

 Pla escolar de natació 
 
Descripció: l’aigua és el mitjà en el qual ens hem mogut fins i tot abans de néixer. És 

un medi en què les sensacions es multipliquen i que contribueix a aconseguir un estat 

de relaxació. A més, és una activitat que contribueix a tenir un estat físic adequat, 

factor important per a un bon rendiment acadèmic. La piscina municipal ens presenta 

un espai ideal per realitzar activitats de natació emmarcades dins la jornada escolar. 
 

Adreçat a:   Educació Infantil. 

Calendari:   d’octubre a maig. 

Durada:   30 minuts. 

Horari:   als matins. 

Lloc de realització:  Piscina Municipal des Viver. 

Organització:  Patronat Municipal d’Esports. 

Contacte:   971 303234 (Coordinador: Andrés Prados). 

Preu:    37,50 € sense transport i 54 € amb transport. 
Hi ha descomptes del 50 % per a famílies nombroses o infants amb discapacitat. 

 

 

 

1.2. 1.2 Llegir: tot una aventura! 

 
 Visita a la Biblioteca Municipal 

 

Descripció: aquesta visita pretén mostrar la biblioteca com un servei a l’abast de tots 

els ciutadans i l'accés a la lectura com un dret bàsic en una societat democràtica. 

L’activitat consta de dues parts; en primer lloc, s’explica el funcionament de la 

biblioteca i els diferents recursos que s’hi poden trobar. En segon lloc, en acabar 

l’explicació l'alumnat es queda llegint en aquest espai i es dóna l’oportunitat de posar 

en pràctica allò que s’ha explicat durant la visita. 
 

Adreçat a:   tots els nivells educatius. 

Calendari:   de setembre a juny. 

Durada:   40/45 minuts. 

Horari:   de les 9.30 h fins a les 11.00 h màxim, 

    amb petició prèvia del centre. 

Lloc de realització:  Biblioteca Municipal. 

Organització:  Biblioteca Municipal. 

Contacte:   Fanny Tur, Ana Colomar, Obdúlia García. 
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 Bibliomaletes de l’espai: “El món dels llibres diferents”   
(en el 25è aniversari de la Biblioteca Municipal - 7 de novembre 

de 2013). Selecció d'alguns dels llibres més divertits i originals 
de la Biblioteca. 
 

Descripció: es tracta d’un servei de préstec especial de dues maletes amb material 

bibliogràfic (llibres i àudio-visuals) i didàctic, que els centres poden sol·licitar per 

treballar a les aules durant dues setmanes. L'objectiu és acostar el món del llibre a 

l’alumnat, facilitar al professorat unes eines i recursos, així com també apropar el 

fons de la Biblioteca Municipal als centres d’ensenyament i incentivar els gust pels 

llibres i la lectura. S’ha de fer reserva prèvia i les sol·licituds s'accepten per ordre 

d'arribada de la petició. 
 
 

 

Adreçat a:   Educació infantil i primària. 

Durada:   tot el curs escolar. 

Lloc de realització:  als centres educatius. 

Organització:  Biblioteca Municipal. 

Contacte:   Fanny Tur, Ana Colomar. 

 

 

 

 

 XI Edició del Premi de Relat i Dibuix del Dia del Llibre 
 

Descripció: onzena edició del Premi de Relat i Dibuix Diada de Sant Jordi. El tema 

del curs 2013-14 és el 25è aniversari de la Biblioteca Municipal d'Eivissa i l'Arxiu 

Històric d'Eivissa (AHE). Aquesta activitat té dues modalitats: un concurs de redacció 

per als alumnes del darrer cicle de primària i un altre de dibuix per als més petits. 

Els dibuixos s’exposaran al públic al voltant del Dia del Llibre a la Sala de ses Voltes de 

l'Arxiu Històric d'Eivissa (AHE), a Can Botino (c. de Pere Tur, 1). 

 

 

Adreçat a:   el premi de dibuix, a alumnat de 1r a 4rt de primària; el 

    premi de relat, a alumnat de 5è i 6è de primària. 

Durada:   les escoles reben la convocatòria un mes i mig abans de 

    la Diada de Sant Jordi (cap al febrer). L’elecció dels 

    guanyadors es fa abans de Sant Jordi i l'acte d'entrega 

    és al voltant d'aquesta data. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. Els relats i els dibuixos s’exposen 

    uns dies al voltant del Dia del Llibre. 

Organització:  Biblioteca Municipal. 

Contacte:   Fanny Tur, Ana Colomar. 
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 L’escriptor o l’escriptora del mes 
 

Descripció: cada mes, la Biblioteca Municipal tria un escriptor o una escriptora, 

aprofitant una efemèride o un aniversari i li dedica una exposició bibliogràfica. A la 

vegada, s’edita una guia de lectura de l’autor o l’autora amb la seua biografia i obra i 

un punt de llibre commemoratiu. En alguns casos s’organitzen  conferències i recitals 

literaris dins els cicles Tardes de poesia i Tardes d'història, tardes de literatura, a fi de 

difondre’n l’obra. Els escriptors del mes previstos per al curs 2012-2013 són: 
 

SETEMBRE: Carles Riba. 120è aniversari del seu naixement (23 de setembre de 

1893- 12 de juliol de 1959) 

OCTUBRE: Miquel Martí i Pol. 10è aniversari de la seua mort (11 de novembre 

de 2003) 

NOVEMBRE: Josep Planells Bonet Negre. 85è aniversari del seu naixement 

(Sant Rafel, 14 de novembre de 1928) 

DESEMBRE: Bartomeu Fiol. 80è aniversari del seu naixement (12 de novembre de 

1933 - agost 2011) 

GENER 2013: Toni Roca. 65è aniversari (novembre de 1948) 

FEBRER: Bartomeu Escandell Bonet. 90è aniversari (24 de febrer de 1924-19 

d'octubre de 2012) 

MARÇ: Vicent Andrés Estellés: 90è aniversari (4 de setembre de 1924-27 de març 

de 1993) 

ABRIL:  Isidor Marí (1949) 65è aniversari. Els escriptors de Villangómez. 

MAIG: Joan Salvat-Papasseit. 120è aniversari del seu naixement i 90è 

aniversari de la seua mort. (16 de maig de 1894) – 7 d'agost de 1924) 

JUNY: Antoni Marí Muñoz. 70è aniversari. (20 de setembre de 1944). Els 

poetes de Villangómez. 
 
 

 

 

 

Adreçat a:   ESO i batxillerat. 

Durada:   durant tot l’any. 

Lloc de realització:  Biblioteca Municipal. 

Organització:  Biblioteca Municipal. 

Contacte:   Fanny Tur, Obdúlia García. 
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1.3. Coneix la teua ciutat i el teu patrimoni! 

 
 Dalt Vila pertot  

 

Descripció: l’objectiu d’aquest programa és mitjançant el treball sobre plànols, 

mapes, brúixola, diferents perspectives i orientacions espacials, conèixer l’illa d’Eivissa 

i de manera més detallada Dalt vila: muralles, edificis i monuments emblemàtics... En 

definitiva, els elements que conformen el  nostre patrimoni historicocultural.  

 

 
 

Recursos:   quadern de treball i 1 monitor/a. 

    que els acompanya el dia de la visita. 

Adreçat a:   4t de primària. 

Durada:   2 hores. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Organització i contacte: Regidoria d’Educació. 

 
 

  

 

 

 Dalt Vila, patrimoni de la humanitat. Una gimcana per la 
història. 

 
 

Descripció: aquest quadern pretén que l’alumne conegui l’evolució de la ciutat 

emmurallada, els canvis històrics que ha patit, qui ha viscut allí i què hi pot trobar 

actualment. Es realitza un recorregut per la història de la ciutat, treballant l’estructura 

de Dalt Vila, les murades, els edificis emblemàtics, les institucions històriques i 

actuals. Coneixent la història de Dalt Vila l’alumne coneix les diferents civilitzacions 

que han passat per l’illa i com s’ha anat configurant la nostra cultura. 
 
 

 

 

Recursos:   1 monitor/a es fa càrrec de la sessió a l'aula en què 

    es treballa el quadern i es completa amb una gimcana 

    amb el grup per Dalt Vila. 

Adreçat a:    6è de primària. 

Durada:   2 hores. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Organització i contacte: Regidoria d’Educació. 
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 Descobrim Eivissa 
 

Descripció: programa que consta de diferents materials didàctics que ofereixen la 

possibilitat de descobrir el municipi d’Eivissa sense moure’s de l’aula, amb l’ajuda dels 

dos quaderns didàctics i la guia del mestre que es poden descarregar a la web de 

l’Ajuntament d’Eivissa. 
 

 

 

Adreçat a: 

 - Descobrim Eivissa. Com és el nostre municipi? 2n cicle de primària. 

 - Descobrim Eivissa. Patrimoni cultural: 3r cicle de primària. 

 - Descobrim Eivissa. Guia del mestre: mestres de 2n i 3r cicle de primària. 

 
Durada i horari:  El/la professor/a organitza el temps que hi dedica i es 

    treballa dins l’aula. 

Organització i contacte: Regidoria d’Educació. 

 

 

 Descobrint Dalt Vila: Una història de pirates 
  

Descripció: es tracta d’un recorregut per Dalt Vila adaptat per als més petits, on el fill 

conductor és una història de pirates, de cavallers i princeses, que els permetrà 

identificar i establir els vincles amb el patrimoni arquitectònic i arqueològic de Dalt 

Vila. 

  

Adreçat a:   infantil i 1r i 2n curs de primària. 

Calendari:   tot l’any. 

Horari:   de dimarts a divendres, am els següents horaris:  

    - de l’1 d’octubre al 31 de març: de 10.00 h a 16.30 h. 

    - de l’1 d’abril al 30 de setembre: de 10.00 h a 14.00 h 

       i de 17.00 h a 20.00 h. 

    - tot l’any: dissabtes i diumenges de 10.00 a 14.00 h. 

      Dilluns i festius, tancat.  

Lloc de realització:  Dalt Vila. 

Organització:  Regidoria de Cultura i Patrimoni. Servei de Patrimoni. 

Contacte:   Angeles Martín. Centre d’Interpretació Madina Yabisa.  

Observacions:  Cal demanar cita prèvia. 
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 Passeig per la història de la ciutat d’Eivissa 
 
Descripció: es proposa una visita guiada per Dalt Vila que inclou el Centre 

d’Interpretació Madina Yabisa i els baluards de Sant Pere i Sant Jaume. Són 

espais museïtzats i equipats amb moderns sistemes audiovisuals i d’altres 

elements museogràfics de caràcter interactiu amb els quals s’explica la història de 

la ciutat, la tecnologia militar dels segles XVI i XVII i el procés de construcció de 

les murades renaixentistes. 

 

Adreçat a:   primària i ESO. 

Calendari:   tot l’any. 

  Horari:   de dimarts a divendres. amb els següents horaris: 

    - de l’1 d’octubre al 31 de març: de 10.00 h a 16.30 h 

    - de l’1 d’abril al 30 de setembre: de 10.00 a 14.00 h 

      i de 17.00 a 20.00 h. 

    - tot l’any: dissabtes i diumenges de 10.00 a 14.00 h. 

    Dilluns i festius, tancat. 

Lloc de realització:  Dalt Vila 

Organització:  Regidoria de Cultura i Patrimoni. Servei de Patrimoni. 

Contacte:   Angeles Martín. Centre d’Interpretació Madina Yabisa.   

Observacions:  cal demanar cita prèvia. 

 
 
 

 Els secrets de Dalt Vila: Fes-te explorador de la teua ciutat 
 

Descripció: activitat dirigida al desenvolupament de l’observació, de la percepció i 

del coneixement del medi geogràfic, aprofitant els valors patrimonials de Dalt Vila. 

Es planteja com el joc d'una gimcana i  s'utilitzen plànols de la ciutat d'Eivissa, 

documents, fotografies antigues i altres recursos com l'ús de la brúixola i 

prismàtics. Es proposa una pràctica introductòria a la plaça de la Catedral i cinc 

itineraris en el marc de Dalt Vila d’acord a les següents temàtiques: 

 

- Reconeixement dels edificis de la plaça de la Catedral (comú per a tots els participants). 

- Les muralles. La fortificació renaixentista. 

- Les muralles medievals. Torres i trams conservats a Dalt Vila. 

- Els edificis emblemàtics. 

- La ciutat cap a la mar. Es Soto com a paisatge natural de l’entorn de les muralles.  

- Els carrers de Dalt Vila. Les diferències entre la trama urbana medieval i la d’època 

moderna. 
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Adreçat a:   l’activitat s'adapta al nivell de l'alumnat. 

    així mateix hi ha tres versions d’acord als següents nivells: 

     - Educació secundària: 1r a 3r curs d’ESO o segments 

       d’edats d’entre els 13 i 14 anys. 

    - Últims cursos de secundària i primer de batxiller o 

      segments d’edats d’entre els 15 i 17 anys. 

Calendari:   tot l’any. 

Horari:   de dimarts a divendres. 

    - de l’1 d’octubre al 31 de març: de 10.00 h a 16.30 h 

    - de l’1 d’abril al 30 de setembre: de 10.00 h a 14.00 h 

       i de 17.00 h a 20.00 h. 

 

Lloc de realització:  Dalt Vila. 

Organització:  Regidoria de Nucli Històric. Servei de Patrimoni. 

Contacte:   Angeles Martín. 

Observacions:  cal demanar cita prèvia. 

 

 

 
 

 La ciutat d’Eivissa 
 
Descripció: l'objectiu d'aquest quadern és donar a conèixer la ciutat des de diferents 

punts de vista, tant a nivell històric com contemporani. Les sis fitxes que conformen el 

quadern tracten punts com la geografia de la ciutat, les infraestructures, l’evolució 

tant a nivell urbanístic com de població, la importància del port per a l’illa, per a la  

ciutat i per al turisme. 

 
 

Recursos:   quadern de treball i 1 monitor/a que els acompanya 

    durant la visita. 

Adreçat a:   3r d’ESO 

Durada:   2 hores 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola 

Organització i contacte: Regidoria d’Educació 
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 Aula de patrimoni 
 
Descripció: el programa Aula de Patrimoni del Grup Ciutats Patrimoni de la 

Humanitat d'Espanya pretén que l'alumnat que viu i estudia a les ciutats Patrimoni 

aprengui a conèixer i valorar no només la seua pròpia ciutat sinó la resta de ciutats 

que ostenten el mateix títol, tot això a través d'activitats didàctiques entorn la seua 

ciutat, dirigides pel seu professorat, i l'organització d'un viatge cultural a una altra 

ciutat patrimoni. D'entre tots els centres escolars que hi participen, surt un grup 

seleccionat, que serà el “Grup Amfitrió”, encarregat d'acollir i ensenyar la seua ciutat a 

un grup d'escolars procedent d'una altra ciutat patrimoni, el “Grup Visitant”. Els 

centres interessats han de sol·licitar la seua participació abans del 28 d'octubre de 

2013. 

 
Adreçat a:   6è de primària i ESO. 

Durada:   durant el curs escolar. 

Horari:   s'ha de concretar amb el centre. 

Organització i contacte: Regidoria d’Educació. 

Observacions:  el termini per participar en la selecció és fins al 

    28 d'octubre de 2013. 

 

 

 

    
 

 
 

1.4. Cuida el medi ambient! 
 

 Els nostres amics els dofins. En Neró 
 

Descripció: taller en format de conta-contes. Amb la base d’una història de creació 

pròpia, en format de PowerPoint, coneixerem a un simpàtic dofí, anomenat Neró. Amb 

la seua ajuda, els més petits poden conèixer la morfologia, els costums i la 

problemàtica que afecta aquests bells animals. En acabar l’activitat, es lliura com 

a material complementari un làmina del conte per acolorir. 
 

Adreçat a:   infantil (4 anys). 

Durada:    50 minuts. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
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 L’amic eriçó. En Punxes 
 

Descripció: taller en format de conta-contes, amb base de PowerPoint. De la mà 

del petit eriçó Punxes, coneixerem millor la vida d’aquest peculiar animal, les 

seues característiques, hàbitat i perills que l’amenacen. En finalitzar l’activitat, es 

lliura al grup una làmina per acolorir com a material complementari. 
 

 

Adreçat a:   infantil (5 anys). 

Durada:   50 minuts. 

Horari:    s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
 
 
 

 L’arbre viu 
 

Descripció: conta-contes il·lustrat amb imatges en pantalla. Descobrim més sobre 

les plantes típiques del pinar, tocant i olorant les plantes i sabem com hem de 

cuidar els nostres boscos  i evitar també el risc d'incendi. Mitjançant jocs els 

alumnes aprenen el paper de l'arbre i els animals que depenen del bosc. 

 

 

Adreçat a:   infantil (5 anys), 1r cicle de primària. 

Durada:   1 hora. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
 
 
 

 Planta i menja! 
 

Descripció: cada alumne planta una llavor d'una planta comestible en un recipient 

individual i aprèn com cuidar-la, donant-li aigua i llum que necessita. Aquesta 

activitat pràctica es lliga amb conceptes d'alimentació. Les llavors es poden 

trasplantar posteriorment a l'hort escolar. 
 

 

Adreçat a:   infantil (5 anys) i 1r cicle de primària. 

Durada:   1 hora. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
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 El tresor de Posidó 
 

Descripció: conta-contes il·lustrat amb imatges en pantalla. Farem un viatge 

submarí i veurem els animals i plantes que viuen dins la pradera de posidònia. Els 

alumnes juguen amb les fulles de posidònia, descobreixen els seus secrets i la 

importància de la posidònia per a les platges de la nostra illa. 
 

 

Adreçat a:   infantil (5 anys), 1r i 2on cicle de primària. 

Durada:   1 hora. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
 
 
 

 Reciclar és fàcil 
 

Descripció: taller de creació de jugarois a partir de productes de rebuig, com 

ampolles d’aigua o llaunes de refresc. També disposa d’un petit conte per acolorir 

on es recull el cicle de vida dels materials més utilitzats en els envasos: el plàstic i 

l’alumini.    
 

 

Adreçat a:   1r cicle de primària. 

Durada:   2 hores. 

Horari:   s’ha de concertar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
 
 
 

 Viu la platja 
 

Descripció: taller que es realitza amb restes d’éssers vius recollits a diverses 

platges per tal de donar a conèixer la vida que habita els nostres ecosistemes 

marins. Disposa també d’un conte per a acolorir en el qual es recullen els 

beneficis de la conservació de l’entorn i els correctes usos del medi natural, al 

temps que inclou un capítol de recomanacions ambientals. 

 

Adreçat a:   1r cicle de primària. 

Durada:   55 minuts. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
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 El vell marí, la vida amenaçada 
 
Descripció: taller en format de xerrada i base de PowerPoint per a conèixer millor 

aquest animal tan amenaçat i fomentar l’esperit crític cap a certes actituds 

humanes envers la natura. Disposa també d’un conte per acolorir que introdueix 

el concepte d’explotació sostenible dels recursos naturals i els avantatges de la 

protecció dels espais naturals. 
 

 

Adreçat a:   2n cicle de primària. 

Durada:   55 minuts. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
 
 

 Fabricam el nostre paper 
 
Descripció: taller de fabricació de paper reciclat, on els alumnes participants 

creen els seus propis fulls de paper reciclat. També disposa d’un quadern de 

treball per educar sobre els avantatges de la reducció del consum de paper, així 

com de la seua reutilització i reciclatge. 
 

 

Adreçat a:   2n cicle de primària. 

Durada:   2 hores. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
 
 

 Sensacions de Natura 
 
Descripció: descobrim i introduïm l'alumnat al tema del medi natural, investigant 

un bosc, els seus animals i plantes i la interdependència entre ells. Emprant una 

dinàmica proactiva de jocs participatius s’identifiquen els elements que es poden 

trobar i es donen a conèixer aspectes positius del medi natural eivissenc. 
 
 

Adreçat a:   2n cicle de primària. 

Durada:   1 hora 45 minuts. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
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 Els aliments i els seus envasos  

 
Descripció: quantes ampolles petites d'aigua són necessàries per omplir una 

ampolla gran de 5 litres? S’esbrina mitjançant un joc participatiu com es poden 

reduir els envasos dels aliments amb l'objectiu de conscienciar l’alumnat sobre els 

impactes ambientals que aquests residus provoquen i aconseguir canvis en els 

hàbits de consum i reciclatge. 
 

Adreçat a:   2n cicle de primària. 

Durada:   1 hora 45 minuts. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 

 

 El viatge de Cacau (Comerç just i consum responsable)  
 
Descripció: taller que dóna a conèixer l’origen del cacau, el procés de cultiu, així com 

el seu procés de transformació, alhora que fa entendre el viatge que fa el cacau des 

del lloc d’origen fins que arriba a les nostres cases. L'alumnat descobreix la 

importància que suposa el benefici econòmic per a la comunitat que participa en el 

comerç just. S’ofereix una degustació de cacau de comerç just. 
 

Adreçat a:   2n nivell del 2n i 3r cicle de primària. 

Durada:   1 hora. 

Horari:   S’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  Al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
 

 La R és la que compta 
 

Descripció: com afecta als recursos naturals els nostres hàbits de consum? 

Mitjançant enquestes i jocs descobrim els hàbits dels alumnes i ells esbrinen com 

es poden reduir els residus domèstics, quins són els residus tòxics i què hem de 

fer amb ells. També treballam quins recursos naturals es fan servir per a la 

fabricació dels envasos dels aliments amb l'objectiu de conscienciar l'alumnat 

sobre l'estalvi de recursos i els impactes ambientals que aquests residus 

provoquen per així aconseguir canvis en els hàbits de consum i reciclatge. 
 

Adreçat a:   3r cicle de primària. 

Durada:   2 hores. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
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 Detectius de mobilitat  

 

Descripció: com es mou la gent dins la ciutat? S'investiguen, mitjançant un taller 

participatiu i una sortida, diferents aspectes de la mobilitat, observant el trànsit i 

fent entrevistes amb les persones que es troben al carrer. Per acabar l’activitat, es 

fa un repàs i s'obtenen els resultats de les observacions i conclusions de 

l'experiència. 
 

Adreçat a:   3r cicle de primària. 

Durada:   2 hores. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu i al carrer. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
 
 
 

 La tortuga marina, una vella amiga 
 
Descripció: taller en format de xerrada amb base de PowerPoint per conèixer 

millor aquest animal (morfologia, biologia, costums) així com la problemàtica que 

pateix derivada de la pressió humana. 
 

 

Adreçat a:   3r cicle de primària. 

Durada:   55 minuts. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
 
 
 

 L'aigua, un tresor 
 
Descripció: taller en format de xerrada amb base de PowerPoint per conèixer el 

cicle de l’aigua a la nostra illa, les alteracions que pateix i algunes mesures per  

racionalitzar-ne el consum. Has pensat mai quantes vegades al dia utilitzes aigua 

en la vida quotidiana? A més a més, construirem una depuradora d’aigua 

casolana. 
 

 

Adreçat a:   3r cicle de primària. 

Durada:   2 hores. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Contacte:   Departament de Medi Ambient. 
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 A Eivissa estalviem aigua 
 
Descripció: activitat que es realitza a l'aula i es basa en l'anàlisi del rebut 

d'aigua. Cada alumne/a ha de disposar d'un rebut de casa seua per tal de fer una 

anàlisi el més real i precisa possible. Es valora el consum d'aigua per persona i es 

determina quin consum correspon a cada activitat quotidiana que es realitza 

(rentar-se les mans, cuinar, beure, rentar la roba, wc, dutxa, bany...) 

S'acompanya d'un guió didàctic per als alumnes. 
 

Adreçat a:   3r cicle de primària. 

Durada:   1 hora. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
 
 

 Descobrim la nostra fauna 
 
Descripció: taller en format de xerrada amb base de PowerPoint per conèixer la 

fauna més representativa de les Pitiüses. Sabies que les espècies endèmiques ens 

fan un lloc únic? També disposa d’unes fitxes didàctiques que es lliuraran al final 

de l’activitat com a material complementari.  
 

Adreçat a:   3r cicle de primària. 

Durada:   1 hora. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
 
 

 Introducció a l'ornitologia: descobrim els ocells de les Pitiüses  
 
Descripció: taller en format de xerrada amb base de PowerPoint per conèixer més 

profundament el món dels ocells (característiques, reproducció, migració, 

amenaces...) i les espècies més importants de les Pitiüses. No deixis que els ocells 

que veus cada dia siguin uns desconeguts! Disposa també d’unes fitxes 

didàctiques que es lliuraran en finalitzar l’activitat com a material complementari. 
 

Adreçat a:   3r cicle de primària. 

Durada:   55 minuts. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
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 SOS Clima! Calcula la teua petjada de carboni 
 
Descripció: per què passa el canvi climàtic? Amb el suport audiovisual, jocs i la 

investigació s’aprofundeix en els impactes del model d’energia actual. S’exploren 

els canvis d'hàbits que ajuden a solucionar el problema, implicant l’alumnat 

mitjançant el càlcul de  la seua pròpia petjada de carboni. 
 

Adreçat a:   3r cicle de primària i 1r d'ESO. 

Durada:   2 hores. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
 
 
 

 El centre de protecció animal 
 
Descripció: aquesta activitat pretén donar a conèixer la important i necessària 

tasca que es desenvolupa al centre de protecció animal de sa Coma, el qual 

treballa en matèria de recuperació de fauna salvatge i d’acollida d’animals 

domèstics. L’activitat es desenvolupa amb una xerrada informativa i amb l’opció 

de realitzar també una visita guiada al propi centre de protecció animal. 

 

Adreçat a:   3r cicle de primària. 

Durada:   curs escolar. 

Horari:   a concretar amb els educadors i el centre. 

Lloc de realització:  centre educatiu. 

Organització i contacte: Departament de Medi Ambient. 
 

 
 

 Les egagròpiles, el cicle vital 

 
Descripció: taller d’investigació ornitològica. A partir de les egagròpiles 

coneixerem l’alimentació dels  rapinyaires i la seua important funció dins l’equilibri 

natural. 
 

Adreçat a:   1r i 2n ESO. 

Durada:   90 minuts. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
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 La ruta dels renous 
 
Descripció: s'explica el funcionament del sonòmetre, com s'han de fer les 

mesures, com ens hem de comportar per no interferir en una mesura 

determinada, i se surt fora del centre a mesurar, per grups, diferents sons i sorolls 

del municipi. 

 

Adreçat a:   1r a 4rt d'ESO. 

Durada:   1 hora. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
 
 
 
 

 A Eivissa el renou ens envolta 
 
Descripció: aquesta activitat consta de diverses dinàmiques relacionades amb la 

identificació de paisatges sonors i amb les molèsties que pot causar el soroll. A 

partir de l'escolta de gravacions de diferents sorolls emesos a la població, els 

alumnes detecten quins els molesten i quins no. 
 

 

Adreçat a:    1r a 4rt d'ESO. 

Durada:    1 hora. 

Horari:    s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
 
 
 
 

 Exposició “El compost i els seus avantatges” 
 
Descripció: exposició itinerant + Materials complementaris  

- 12 panells rígids,  100 x 70 cm  

Mitjançant el suport visual, els alumnes aprofundeixen en el procés de compostatge i  

el cicle de la matèria orgànica. 

 

Adreçat a:   3r i 4rt d'ESO. 

Durada:   15 dies. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
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 Exposició “El canvi climàtic i tu” 
 
Descripció: exposició itinerant  + Materials complementaris  

- 14 panells rígids,  100 x 70 cm 

Mitjançant el suport visual l’alumnat descobreix les causes del canvi climàtic, els 

impactes de l’ús d’energia i transport i s’informen de les solucions. 

 

Adreçat a:   3r i 4t d'ESO. 

Durada:   15 dies. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 

 

 

 

 

 El canvi climàtic a debat!  
 
Descripció: mitjançant el suport visual (vídeo) l’alumnat descobreix que els 

efectes del canvi  climàtic no afecten a tothom per igual. Quina es la nostra 

responsabilitat? Quines solucions existeixen i què podem fer? Es tracta de provocar 

un debat, estimulat pel vídeo i moderat pel monitor, per tal de trobar solucions. 

 

Adreçat a:    3r i 4t d'ESO. 

Durada:   1 h (Vídeo,15 m; debat, 45 m). 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 

 

 

 

 

 L'alimentació i el medi ambient! 
 
Descripció: mitjançant el suport visual l'alumnat descobreix que els nostres 

hàbits alimentaris diaris tenen conseqüències molt importants per al medi 

ambient i les comunitats del sud. Què podem fer? Tenim responsabilitats? Es 

tracta de provocar un debat, estimulat pel vídeo i moderat pel monitor, per tal de 

trobar solucions. 

 

Adreçat a:   3r i 4t d'ESO. 

Durada:   1 h (Vídeo: 15m i debat: 45 m). 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
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 El cicle de vida del tèxtil 
 
Descripció: mitjançant suport visual (vídeo) es vol fer partícip l’alumnat de la 

importància d’un consum responsable de matèries primeres, especialment tèxtils, i la 

necessitat de gestionar correctament els residus tèxtils. L'objectiu es fer reflexionar 

l’alumnat sobre les seues pautes de consum i introduir bones pràctiques i criteris de  

consum responsable de productes en general i del tèxtil en particular. 

 

Adreçat a:   1r i 2n d’ESO. 

Durada:   55 min. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 

 

 

 

 Exposició “Qui es beneficia dels cultius transgènics?” 
 
Descripció: exposició itinerant  + Materials complementaris  

- 8 panells de lona, 60 x90 cm  

Mitjançant el suport visual i audiovisual, s’aprofundeix en els impactes del model 

d'alimentació. S'exploren els impactes dels cultius transgènics i les seues reper-

cussions socials i econòmiques. 

 

Adreçat a:   3r i 4t d'ESO. 

Durada:   15 dies. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
 

 
 

 Exposició “Residus-Solucions i alternatives” 
 
Descripció: exposició itinerant  + Materials complementaris 

- 3 panells (lona), 180 x 80 cm  

Mitjançant dibuixos divertits s’ofereixen les dades del reciclatge de residus a Balears, 

el cicle de vida dels materials i s’ofereixen alternatives per aprofitar millor els recursos 

naturals. 

 

Adreçat a:   3r i 4t d'ESO. 

Durada:   15 dies. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Departament de Medi Ambient. 
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 Horts ecològics urbans 
 
Descripció: activitat que pretén conscienciar l'alumnat sobre la importància del paper 

de l'agricultura en la nostra societat, de conèixer com s'elaboren i d'on vénen els 

productes que consumim i donar les eines necessàries perquè pugui posar en marxa el 

seu propi hort a casa. 

 

 
Adreçat a:   5è i 6è de primària. 

Durada:   4 hores (de 9.30 h a 13.30 h). 

Calendari:   de març a juny durant el curs escolar. Dimarts i dijous 

Lloc de realització:  Casa de colònies Can Tomeu. 

Organització i contacte: Regidoria de Joventut. 

 

 

 

 
 

 

 

       1.5. Anem al Museu! 

 
 Visites guiades al Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, 

Museu Puget i Casa Broner 
 
Descripció: visites guiades al Museu d’Art Contemporani, Museu Puget i Casa 

Broner. La visita dóna a conèixer les col·leccions dels museus, la seua història, 

procedència, estils, autors, edificis, etc. Així mateix s’explica breument la història 

i característiques dels espais i s'ofereixen, d’acord amb la programació, tallers 

didàctics. 

 

 

Adreçat a:   tots els nivells. 

Calendari:   durant el curs escolar. 

Durada:   2 hores, aproximadament.  

Horari:   de dimarts a divendres de 10.00 a 14.00 h. 

Lloc de realització:  Museu d’Art Contemporani, Museu Puget i Casa Broner. 

Organització:  MACE. 

Observacions:  Les visites s'han de concertar prèviament amb el MACE. 
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 Taller de dibuix a mà alçada 
 
Descripció: aquesta activitat consisteix en realitzar un exercici sobre percepció 

sensible i visual de l'alumnat, sense usar la goma d'esborrar. Després d'haver 

realitzat la visita, cada membre del grup ha d'escollir un lloc determinat al museu 

i dibuixar el que observa. El professorat podrà comprovar i ajudar a emfatitzar el 

procés perceptiu de cada alumne/a, sempre tenint en compte les qualitats 

individuals i respectant la subjectivitat. L'exercici es duu a terme a l'interior del 

museu, però si el temps ho permet i el professorat així ho autoritza, es pot 

realitzar a l'exterior o als voltants. 

 

Adreçat a:   tots els nivells.     

Calendari:   durant el curs escolar. 

Durada:   2 hores, aproximadament. 

Horari:   de dimarts a divendres de 10 a 14.00 h. 

Material necessari: Bloc de paper, llapis, difumino o drap. 

Lloc de realització:  MACE, Casa Broner i Museu Puget. 

Organització i contacte: MACE. 

Observacions:  Les visites s'han de concertar prèviament amb el MACE. 

 

 

 

 Taller de crítica d'art 
 
Descripció:  el taller tracta de posar en comú, al saló d'actes del museu o a una 

de les sales, una exposició individual verbal en defensa d'una de les obres d'art 

exposades al museu o una de les exposicions prèviament recorregudes i 

contemplades durant la visita. El treball es pot realitzar també en grups de quatre 

membres. A l'exposició han de: 

- aportar dades de catalogació de l'obra.  

- donar la millor descripció possible de l'obra, incloent la seua ubicació al museu.  

- explicar convincentment al grup les raons per les quals l'han escollit. 
- trobar possibles significats. 
 

Adreçat a:    tots els nivells.   

Calendari:   durant el curs escolar. 

Durada:   2 hores, aproximadament.  

Horari:   de dimarts a divendres de 10 a 14.00 h. 

Material necessari: quadern, llapis o bolígraf 

Lloc de realització:  MACE, Puget i Casa Broner 

Organització:  MACE 

Observacions:  Les visites s'han de concertar prèviament amb el MACE. 
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 Taller d'educació per a la ciutadania 
 
Descripció: taller impartit per la Policia Local, que acompanya el grup des del 

punt de trobada (passeig de s'Alamera) en el recorregut per la ciutat fins arribar 

al punt de destinació (MACE, Museu Puget o Casa Broner). Durant el recorregut es 

treballa el comportament cívic que s'ha de tenir quant a transit urbà -utilització de 

pas de vianants i semàfors, usos de les voreres i en el seu defecte el trànsit per la 

via, cessió de pas a persones majors i cotxets de bebès, etc. Arribats al punt de 

destinació, s'expliquen qüestions relacionades amb la seguretat del grup dins de 

les instal·lacions, com la normativa sobre visitants, la senyalització, els extintors 

d'incendis, els quadres elèctrics, les baranes i escales, els usos dels ascensors, 

distàncies de respecte quant a les obres d'art, actitud del visitant cap a les obres 

d'art, conseqüències d'avant una possible infracció de les normes, simulació 

d'evacuació en cas d'emergència, etc. 

 

 

Adreçat a:   tots els nivells. 

Calendari:   durant el curs escolar. 

Durada:   tot el matí 

Horari:   de dimarts a divendres de 10 h a 14.00 h. 

Organització:  MACE. 

Observacions:  Les visites s'han de concertar prèviament amb el MACE. 
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1.6. Vine a l'Ajuntament! 
 

 Visita a l'Arxiu Històric d'Eivissa (AHE). Can Botino 
 
Descripció: durant aquesta visita, l'alumnat pot veure els documents que es 

conserven a l’Arxiu Històric i conèixer la història d’Eivissa i Formentera. 

 

Adreçat a:   primària, ESO, batxillerat i escoles d’adults. 

Durada:   45 minuts. 

Horari:   de les 9.30 h a les 13.30 h. 

Lloc de realització:  Can Botino (c. de Pere Tur, 1). 

Organització:  Arxiu Històric d’Eivissa. 

Contacte:   Fanny Tur, Ana Colomar. 

 

 L'Ajuntament d'Eivissa 
 
Descripció: l’Ajuntament d’Eivissa és l’òrgan que s’encarrega del funcionament 

de la ciutat. El territori, els seus recursos i la població que hi viu, configuren el 

municipi. Amb aquest quadern l’alumnat coneix la seua ciutat, les institucions 

democràtiques i l’Ajuntament, la seua ubicació, regidories i funcionament. 

Recursos: els alumnes disposen d’un quadern de treball i del servei d’1 

monitor/a que els acompanya el dia de la visita. 

 

Adreçat a:   5è de primària. 

Durada:   2 hores. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Organització i contacte: Regidoria d’Educació. 

 

 Ple infantil 

 
Descripció: aquesta iniciativa té com a objectiu posar els alumnes en una 

situació similar a la que té lloc en el ple de l’Ajuntament. Cada escola tria els seus 

representants i des de  l’Ajuntament es faciliten els temes d’àmbit municipal que 

es debaten en el ple. Al llarg del curs acadèmic es realitzen tres plens, que es fan 

coincidir amb un trimestre escolar. 

Recursos: l’Ajuntament facilita el material informatiu per preparar el ple. 

 
Adreçat a:   5è de primària. 

Durada:   1 hora, aproximadament. 

Horari:   al matí. 

Lloc de realització:  Ajuntament d’Eivissa. 

Organització i contacte: Regidoria d’Educació. 
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1.7. Educació en habilitats socials 
 

 Programa Hygieia 
 
Descripció: programa de prevenció universal dirigit a escolars. Es desenvolupa dins 

de l’aula en hores de tutories i l’aplicació és a càrrec d’1 tècnic/a del PMD i el/la 

tutor/a. Pretén entrenar el desenvolupament dels hàbits saludables en al·lots de 8 a 

10 anys a través d’activitats pràctiques per desenvolupar les distintes àrees (higiene, 

alimentació i oci). 

 

 

Adreçat a:   3r de primària. 

Calendari:   curs escolar. 

Horari:   tutories (10 sessions d’una hora). 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Pla Municipal de Drogues. 

Contacte:   Iván Castro. 

 

 

 

 
 

 
 

 Programa Atenea 
 
Descripció: programa de prevenció universal dirigit a escolars. Es desenvolupa dins 

de l’aula en hores de tutories i l’aplicació és a càrrec del PMD i el tutor. Pretén 

entrenar el desenvolupament de les habilitats socials en al·lots i al·lotes de 8 a 10 

anys, a través d’activitats pràctiques per desenvolupar totes i cadascuna de les 

habilitats bàsiques que componen la competència personal. 

 

 

 

Adreçat a:   4t de primària. 

Calendari:   curs escolar. 

Horari:   tutories (12 sessions d’una hora). 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Pla Municipal de Drogues. 

Contacte:   Iván Castro. 
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 Programa Ulisses 
 
Descripció: programa de prevenció universal dirigit a escolars. Es treballa dins de 

l’aula en hores de tutories i l’aplicació és a càrrec d’1 tècnic/a del PMD i el/la tutor/a. 

Pretén desenvolupar l’autocontrol emocional en al·lots de 10 a 12 anys, com a factor 

de protecció davant les conductes de risc. 

 

Adreçat a:   5è de primària. 

Calendari:   curs escolar. 

Horari:   tutories (10 sessions d’una hora). 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Pla Municipal de Drogues. 

Contacte:   Iván Castro. 
 

 Programa Hèrcules 
 
Descripció: programa de prevenció universal dirigit a escolars. Es treballa dins  l’aula 

en hores de tutories i l’aplicació és a càrrec d’1 tècnic/a del PMD i el/la tutor/a. Pretén 

entrenar i potenciar l’habilitat per prendre decisions i resoldre problemes amb al·lots i 

al·lotes de 10 a 12 anys, mitjançant activitats pràctiques que permetin desenvolupar 

tots i cadascun dels elements que componen aquestes competències personals. 

 

Adreçat a:   6è de primària. 

Calendari:   curs escolar. 

Horari:   tutories (12 sessions d’una hora). 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Pla Municipal de Drogues. 

Contacte:   Iván Castro. 
 

 Programa Zeus 
 
Descripció: programa de prevenció universal dirigit a pares i mares. Es desenvolupa 

dins del centre educatiu i l’aplicació és a càrrec d’1 tècnic del PMD i el/la tutor/a. Els 

pares i mares han d’entrenar i potenciar les habilitats socials que treballen els al·lots 

dins del Programa Olimpo. 

 

Adreçat a:   pares i mares d’alumnat de primària. 

Calendari:   curs escolar. 

Horari:   tutories (3 sessions d’una hora). 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Pla Municipal de Drogues. 

Contacte:   Iván Castro. 
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 Programa Parla amb ells 
 
Descripció: taller de Prevenció dirigit especialment a pares i mares amb fills amb 

edats compreses entre 12 i 17 anys, que treballa les dinàmiques de comunicació 

familiar, l’educació per a l’oci, el fet de donar exemple, l’establiment de normes i límits 

i el tema de joves i alcohol. 

 

Adreçat a:   pares i mares d’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO. 

Durada:   curs escolar (6 sessions de 1.30 minuts cadascuna). 

Horari:   s’ha de concretar amb el centre. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Pla Municipal de Drogues. 

Contacte:   Iván Castro. 
 

 

 Programa Atenció arriba un adolescent 
 
Descripció: taller de Prevenció dirigit especialment a pares i mares amb fills amb 

edats compreses entre 10 i 12 anys, que pretén promoure la capacitat preventiva dels 

pares i mares enfront l’etapa de l’adolescència en el nucli familiar, treballant el 

coneixement sobre el desenvolupament de l’adolescència, dinàmiques per millorar la 

comunicació familiar, l’establiment de normes i límits i recursos i estratègies per parlar 

de drogues amb els fills. 

 

Adreçat a:   pares i mares d’alumnes de 5è i 6è de primària. 

Durada:   curs escolar (4 sessions de 1.30 minuts cadascuna). 

Horari:   s’ha de concretar amb el centre. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Pla Municipal de Drogues. 

Contacte:   Iván Castro. 
 

 

 Programa Prevenció específica per a grups reduïts 
 
Descripció: taller de prevenció dirigit especialment a alumnat de PQPI, ALTER, PISE. 

 

Adreçat a:   adolescents entre 14 i 18 anys que estiguin cursant 

    programes educatius específics. 

Durada:   curs escolar (5 sessions de 1h cadascuna). 

Horari:   s’ha de concretar amb el centre. 

Lloc de realització:  a l'aula de PISE i ALTER; i per a PQPI, al centre educatiu. 

Organització:  Pla Municipal de Drogues. 

Contacte:   Iván Castro. 
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 Exposició “De què van les drogues, de què van els joves” 
 
Descripció: programa de prevenció universal que té format d'exposició itinerant amb 

20 panells que analitzen aspectes com el caràcter minoritari de l'abús de les drogues 

per part dels joves, els motius per al consum i experimentació amb les drogues, 

l'impacte de la publicitat i altres fonts d'influència, la presa de decisions personals, l'ús 

del temps lliure, l'oci alternatiu, etc. El programa s'estructura en dues sessions: en la 

1ª es realitza el recorregut i comentari dels panells, conduïda per un/a monitor/a que 

planteja els elements més rellevants amb l’objectiu de promoure i estimular la reflexió 

sobre aquests temes als joves ,i en la 2ª sessió l'alumnat ha de dissenyar un eslògan 

publicitari sobre els hàbits saludables per a joves, definint el tipus de format, 

col·locació o difusió de l’eslògan, etc. 

 

 

Adreçat a:   2n i 3r ESO. 

Durada:   2n i 3er trimestre (2 sessions). 

Horari:   a concretar pel centre. 

Lloc de realització:  centre educatiu. 

Organització:  Pla Municipal Sobre Drogues. 

Contacte:   Iván Castro. 
 
 
 

 Trobades familiars 
 
Descripció:  xerrades d'una sessió d'hora i mitja,  dirigides a mares i pares d'alumnat 

de 2n cicle d’educació infantil (3-6 anys) en les quals, amb l'ajuda d'un/a 

moderador/a, es plantegen propostes útils per establir normes i límits, millorar la 

comunicació, etc.  

 

 
Adreçat a:   pares i mares d’infants d'educació infantil. 

Durada:   curs escolar (xerrades d'hora i mitja). 

Horari:   s’ha de concretar amb el centre. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Pla Municipal de Drogues. 

Contacte:   Iván Castro. 
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1.8. Educació Viària 
 

 3r de primària 
 
Descripció: amb aquesta activitat es pretén que l'alumnat conegui les funcions de la 

Policia Local relacionades directament amb ells, de prevenció, d’ajuda i educadora. Així 

mateix, es treballen les nocions d’espai, conceptes de lluny i prop, l’ús de la referència 

esquerra-dreta, per situar-se ells i situar els objectes en relació amb ells mateixos a 

l’espai viari per tal de poder fer un ús adequat de la vorera i travessar amb seguretat 

els carrers de la via urbana. 

 

Adreçat a:   3r de primària. 

Durada:   2 hores; 2 hores i mitja en els casos dels centres 

    escolars de l'extraradi. 

Recursos:   monitor, material i vehicles policials, armilles d'alta 

    visibilitat. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  Comissaria de la Policia Local d’Eivissa. 

Organització:  Policia Local. 

Contacte:   Alberto Serrano. 
 
 

 4t de primària 
 
Descripció: aquesta activitat, que es realitza en 3 dies, té com a objectiu que 

l'alumnat conegui tots els elements que formen l’entorn viari del vianant i puguin 

adequar el seu comportament a allò establert per les normes i pels diferents tipus de 

senyalització que els afecten. També es proposa que l’alumnat conegui els diferents 

mitjans de transport, així com les normes per usar-los com a viatgers. En relació amb 

els desplaçaments per la ciutat, es pretén que tenguin autonomia i que puguin establir 

l’itinerari més convenient. 

 

Adreçat a:   4t de primària. 

Durada:   primer dia, 1 hora; segon dia, 1 hora; tercer dia, 2 hores 

    (2 hores i mitja en el cas dels centres de l'extraradi que 

    hagin de desplaçar-se al centre de la ciutat). 

Recursos:   monitor, exposició de vídeo, guia del vianant i plànols de 

    la ciutat, armilles d'alta visibilitat. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  primer i segon dia, al centre educatiu; tercer dia, sortida 

    als voltants del centre. 

Organització:  Policia Local. 

Contacte:   Alberto Serrano. 
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 5è de primària 
 
Descripció: amb aquesta activitat l'alumnat coneix la bicicleta com a vehicle, les 

seues parts i l’ús adequat dels diferents elements de seguretat. També treballa el 

coneixement dels diferents tipus de vies i les seues parts en relació amb el vehicle que 

porten, les normes més bàsiques de circulació i els senyals relacionats amb la 

circulació en bicicleta. 

 

 

Adreçat a:   5è de primària. 

Durada:   primer dia, 1 hora; segon dia, 1 hora. 

Recursos:   monitor, elements de seguretat activa i passiva, làmines 

    i guia del ciclista. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Policia Local. 

Contacte:   Alberto Serrano. 
 
 

  
 

 6è de primària 

 
Descripció: aquesta activitat es realitza en 2 dies i té com a objectiu que l'alumnat 

consolidi el concepte de senyal de trànsit i conegui els diferents tipus de 

senyalitzacions. S'aprofundeix en el coneixement i la funció de les normes, la 

necessitat de conèixer els diferents tipus de senyals i el seu significat, així com valorar 

la importància de respectar-los. De manera especial s’incideix, tant de forma teòrica 

com pràctica, en el coneixement de les normes relacionades amb la conducció de 

bicicletes. 

 

 

Adreçat a:   6è de primària. 

Durada:   primer dia, 1 hora; segon dia, 4 hores. 

Recursos:   monitor, guia del ciclista, exposició de vídeo, bicicletes 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. El dia de pràctiques al 

    Parc Infantil de Trànsit l’assignarà el Consell Insular 

    segons el seu calendari. 

Lloc de realització:  primer dia, centre educatiu; segon dia, Parc Infantil de 

    Trànsit de Santa Gertrudis. 

Organització:  Policia Local. 

Contacte:   Alberto Serrano. 
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 1r d'ESO 
 
Descripció: aquesta activitat, que es realitza en 2 dies, pretén que els alumnes 

tenguin una preparació completa per conduir bicicletes, fent bon ús dels coneixements 

que han adquirit els cursos anteriors, adequant-los a un comportament respectuós 

amb la resta d’usuaris de la xarxa viària i amb les normes establertes per a 

conductors, viatgers i vianants. També s'inclouen nocions bàsiques de primers auxilis i 

de comportament davant un eventual accident de trànsit, així com l'ús adequat i 

responsable dels serveis d'emergència 112. 

 

 

Adreçat a:   1r d’ESO. 

Durada:   primer dia, 1 hora; segon dia, 5 hores. 

Recursos:   monitors i personal voluntari de Protecció Civil, guia 

    de prevenció i actuació davant accidents, test, 

    bicicletes i karts. 

Horari:   s’ha de concretar amb el centre. El dia de pràctiques 

    en el Parc Infantil de Trànsit l’assignarà el Consell 

    Insular segons el seu calendari. 

Lloc de realització:  primer i segon dia, al centre educatiu; tercer dia, Parc 

    Infantil de Trànsit del Consell  de Santa Gertrudis. 

Organització:  Policia Local. 

Contacte:   Alberto Serrano. 
 
 
 
 
 

 2n d'ESO 
 
Descripció: amb aquesta activitat es pretén facilitar als alumnes la comprensió de 

les normes i conductes més adequades relacionades amb el moviment, la velocitat, els 

elements de protecció i seguretat activa-passiva, la distància de seguretat i el trànsit, 

per una conducció basada en el respecte a la resta d’usuaris de las vies públiques. 

 

 

Adreçat a:   2n d’ESO. 

Durada:   1 hora. 

Recursos:   monitor i exposició de vídeo. 

Horari:   s’ha de concretar amb el centre. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:   Policia Local. 

Contacte:   Alberto Serrano. 
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 3r d'ESO 
 
Descripció: la finalitat d'aquesta activitat és que els alumnes coneguin el món viari 

per ser conscients del seu paper actiu i responsable en aquest entorn; despertar la 

necessitat d’una actitud social per a una millor convivència en un espai compartit, 

mitjançant l’educació i el respecte. També pretén que els alumnes coneguin el 

ciclomotor i les normes que li són d’aplicació, conscienciant-los de les conseqüències 

que els accidents poden produir. 

 

 

Adreçat a:   3r d’ESO. 

Durada:   sessions d'1 hora durant tres dies. 

Recursos:   monitor, exposició de vídeo, elements de protecció. 

    i seguretat passiva en ciclomotor i guia del ciclomotor. 

Horari:   s’ha de concretar amb el centre. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Policia Local. 

Contacte:   Alberto Serrano. 
 
 
 
 
 

 4t d'ESO 

 
Descripció: aquesta activitat, que s'imparteix de forma conjunta amb el Pla Municipal 

sobre Drogues, pretén que els alumnes coneguin la normativa de l’alcohol i la 

conducció, així com els efectes del consum sobre l'organisme de l’alcohol, tabac i 

cànnabis, i la seua incidència sobre la conducció de vehicles. També pretén que els 

alumnes puguin ser conscients de les conseqüències que els accidents poden produir 

(lesions medul·lars...). 

 

 

Adreçat a:   4t d’ESO i PQPI. 

Durada:   sessions d'1 hora durant tres dies. 

Recursos:   monitors, exposició de vídeos, etilometres, ulleres de 

    simulació dels efectes de l'alcohol. 

Horari:   s’ha de concretar amb el centre. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Policia Local. 

Contacte:   Alberto Serrano. 
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 1r de batxillerat: còmic Una Nit de Festa 
 
Descripció: aquesta activitat, que es realitza de forma conjunta amb el Pla Municipal 

sobre Drogues, pretén que a partir de la lectura d'un còmic els alumnes coneguin els 

efectes del consum de drogues depressores, estimulants i al·lucinògenes, sobre 

l'organisme i la conducta, i les possibles conseqüències en la conducció. També pretén 

que es conscienciïn de la importància de practicar hàbits saludables a partir de l'oci. 

Així mateix pretén que els alumnes coneguin què és i com funciona el permís de 

conduir per punts. 

 

 

Adreçat a:   1r de batxillerat. 

Durada:   sessions d'1 hora durant tres dies. 

Recursos:   monitors, còmic Una Nit de Festa, etilometres 

    i drogotest. 

Horari:   s’ha de concretar amb el centre. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Policia Local. 

Contacte:   Alberto Serrano. 
 
 
 

 2n de batxillerat 

 
Descripció: aquesta activitat, que es realitza de forma conjunta amb el Pla Municipal 

sobre Drogues, pretén conscienciar l'alumnat sobre els efectes de les drogues legals i 

il·legals a l'organisme, així com ensenyar estratègies per reduir els possibles riscos 

associats a la nit: accidents, embarassos no desitjats, ITS, etc. Així mateix, pretén 

que els alumnes puguin valorar la velocitat i el consum de substàncies com a 

conseqüències directes amb els accidents i els resultats greus d’aquests.  

 

 

Adreçat a:    2n de batxillerat. 

Durada:   sessions d'1 hora durant tres dies. 

Recursos:   monitors i exposició de vídeos. 

Horari:   s’ha de concretar amb l’escola. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Policia Local. 

Contacte:   Alberto Serrano. 
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1.9. Desenvolupa les teues habilitats! 
 

 Tallers de llengua i cultura catalanes per a primària 

 
Descripció: els Tallers de Llengua són un espai d’aprenentatge de llengua i 

cultura catalanes on, de forma lúdica, els infants rompen barreres a l’hora de 

parlar i usar la llengua fora dels centres educatius. Les activitats van especialment 

dirigides a infants nouvinguts o amb pocs coneixements de llengua catalana per 

tal d'oferir-los un nou recurs per a aprofundir en el coneixement i l'ús de la 

llengua catalana i de la cultura de l'illa. 

 

 

 

Adreçat a:   primària (de 6 a 12 anys). 

Durada:   dos mòduls de 20 hores durant el curs escolar 

    (nov-feb i març-juny). 

Horari:   alumnat de 1r a 3r, de 16.00 h a 17.00 h; alumnat 

    de 4t a 6è, de 17. 00 h a 18.00 h, els dilluns i dimecres. 

Lloc de realització:  CEIP sa Bodega. 

Organització i contacte: Departament de Normalització Lingüística. 

 

 

 

 
 

 

 

 Teatre per a escolars 
 
Descripció: durant el curs acadèmic es programen diferents obres de teatre. S'envia 

informació periòdicament a escoles, instituts i públic en general. 

 

 

 

Adreçat a:   tots els nivells. 

Durada:   1 hora, aproximadament. 

Horari:   als matins, generalment. 

Lloc de realització:  Auditori de l'Espai Cultural Can Ventosa. 

Organització:  Ajuntament d’Eivissa. 

Contacte:   Espai Cultural Can Ventosa. 
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 Concerts familiars 
 
Descripció: durant el curs acadèmic es programen diferents concerts. S'envia 

informació periòdicament a escoles, instituts i públic en general. 

 

 

 

Adreçat a:   tots els nivells. 

Durada:   1 hora, aproximadament. 

Horari:   a les 12 hores del matí, generalment diumenges, però 

    també entre setmana. En ocasions també té lloc una 

    funció oberta per al públic en horari de tarda. 

Lloc de realització:  Auditori de l'Espai Cultural Can Ventosa. 

Organització:  Ajuntament d’Eivissa amb la col·laboració de l'Obra 

    Social Fundació "la Caixa" i el programa Viu la Cultura 

    del Govern de les Illes Balears. 

Contacte:   Espai Cultural Can Ventosa. 

 

 

 

 

 Exposicions 
 
Atesa la temporalitat d’aquestes activitats, la informació referent a aquest tipus 

d’activitats organitzades des dels diferents departaments de l’Ajuntament es fa arribar 

als centres educatius al llarg del curs acadèmic. 
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2. Altres serveis i activitats educatives adreçades a 
infants i joves 

 
2.1. Escoletes 

 

 EI Vila i EI Can Cantó 

 
Descripció: les escoletes de l'Ajuntament d'Eivissa són centres educatius per a la 

primera infància que treballen per afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant. 

La metodologia que segueixen és activa i motivadora i implica la participació dels 

infants en el seu procés d’aprenentatge. 

 

Adreçat a:   infants de 0-3 anys, repartits en grups de 0-1 any, 

    1-2 anys i 2-3 anys. 

Durada:   del 15 de setembre al 31 d’agost 

    (inscripcions abril-maig 2013). 

Horari:   de 7.30 a 15.30 h. (horari educatiu de 9.00 a 14.00 h., 

    horari sense menjador de 9.00 a 12.30 h. i servei de 

    guarda i custòdia de 7.30 a 9.00 h. i de 14.00 a 15.30 h.). 

Lloc de realització:  EI Vila i EI Can Cantó. 

Organització i contacte: Regidoria d’Educació. 

 

 

  
 

 

2.2. Biblioteca Municipal d’Eivissa 
 

 Tardes de poesia 

 
Descripció: coincidint amb el Dia Internacional de la Poesia (21 de març) Per tal 

d’ajudar a fomentar l’afició a la poesia, s’organitzen recitals poètics al voltant de 

la figura i l’obra de poetes de totes les nacionalitats, principalment en llengua 

catalana, tot aprofitant alguna efemèride. 

 

Adreçat a:   batxillerat. 

Durada:   març. 

Lloc de realització: Sala Villangómez. Biblioteca Municipal (Can Ventosa). 

Organització:  Biblioteca Municipal. 

Contacte:   Fanny Tur. 
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 Tardes d'història, tardes de literatura 
 
Descripció: actes de temes variats per conèixer la nostra història, tot aprofitant 

alguna efemèride. El calendari d'enguany és: 

- 17 d'octubre,  presentació del monogràfic Randa sobre Eivissa. Intervendran: Bernat 

Joan, Fanny Tur i Josep Massot i Muntaner. 

- 18 d'octubre,  presentació del  llibre Escriptors i erudits contemporanis, volum 12 de 

Josep Massot i Muntaner. Edita: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Intervendran: 

Neus Torres, Felip Cirer, Marià Torres i l'autor. 

- 25 d'octubre, recital literari col·lectiu: Lletres dites. Organitzat per l'AELC amb la 

col·laboració de la Biblioteca Municipal.  

  

Adreçat a:   batxillerat. 

Durada:   octubre/novembre/desembre. 

Lloc de realització:  Sala Villangómez. Biblioteca Municipal (Can Ventosa) a 

    les 20.30 h. 

Organització:  Arxiu Històric d'Eivissa (AHE) / Biblioteca Municipal. 

Contacte:   Fanny Tur. 

 

 

 

  
 

 

 Tarda del conte 

 
Descripció: llegir és una habilitat difícil per als alumnes, però és un recurs 

imprescindible i una matèria transversal en totes les àrees curriculars, per tant, té 

una rellevància especial a l’hora d’aconseguir un rendiment acadèmic satisfactori. 

Per això, és important motivar els nostres alumnes cap a aquesta activitat des de 

ben petits amb iniciatives lúdiques i agradables, com, en aquest cas, l’actuació 

d’un contacontes. 

 

 

Adreçat a:   infants de 3-8 anys. 

Durada:   Octubre – abril. 

Horari:   Un divendres al mes, de les 19.00 a les 20.00 hores. 

Lloc de realització:  Sala 3 de Can Ventosa. 

Organització:  Biblioteca Municipal d’Eivissa. 

Contacte:   Fanny Tur, Ana Colomar, Lourdes Guasch. 
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 Club de lectura 
 
Descripció: l'objectiu del club de lectura és poder compartir amb els altres membres 

del grup la lectura d'un llibre, i augmentar el plaer de llegir, així com també passar-ho 

bé amb altres activitats que es poden fer paral·leles. 

 

Adreçat a:   infants de 8 – 12 anys. 

Durada:   octubre – març. 

Horari:   un dijous de cada mes, de 18.00 h a 19.00 h. 

Lloc de realització:  sala 5 de Can Ventosa. 

Organització:  Biblioteca Municipal d’Eivissa. 

Contacte:   Fanny Tur, Ana Colomar, Lourdes Guasch. 

 

 

 

 

 Nadal a la Biblioteca 
 
Descripció: al llarg de tot el mes de desembre s'organitzen activitats al voltant del 

tema de Nadal, l'hivern, el fred i la neu, per als més petits: 

 
Exposició de contes i personatges de Nadal  

Contacontes:  sessió nadalenca de La Tarda del Conte el divendres 

    14 a les 19.00 h a la sala 3 de Can Ventosa. 

Tallers de manualitats: els divendres 7 i 14, de 17.00 h a 19.00 h, 

    a la Sala Infantil de la Biblioteca.  

 

 

 

 

 Dia Internacional del Llibre Infantil (2 d'abril) 
 

Descripció: aprofitant l'aniversari de Hans Christian Andersen i la celebració 

internacional del llibre infantil, la Biblioteca Municipal organitza una jornada completa 

amb activitats per als més petits: exposicions de contes i personatges infantils i 

sessions especials de La Tarda del Conte i Club de Lectura. 

 

Adreçat a:   nens i nenes de 3 a 12 anys. 

Horari:   tot el dia. 

Lloc de realització:  Biblioteca Municipal i Can Ventosa. 

Organització:  Biblioteca Municipal. 

Contacte:   Fanny Tur, Ana Colomar, Lourdes Guasch. 
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 Diada de Sant Jordi (23 d’abril) 
 
Descripció: el 23 d’abril se celebra la Diada de Sant Jordi i és una ocasió especial per 

promocionar els llibres i l'hàbit lector. L'Ajuntament d'Eivissa organitza la logística de 

la celebració al passeig de s'Alamera de la ciutat a més d'un calendari d'activitats al 

llarg de tota la jornada: signatura de novetats, biblioteca al carrer, etc. 

 

 

Adreçat a:   totes les edats. 

Durada:   23 d’abril. 

Horari:   tot el dia. 

Lloc de realització: passeig de s’Alamera. 

Organització:  Biblioteca Municipal. 

Contacte:   Fanny Tur, Ana Colomar. 

 

 

 

  
 

  

2.3. Escola de Música 
 

 Estudis no reglats 
 

Escola de Música reconeguda per la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears. 

 
Descripció: estudis de llenguatge musical, harmonia, música moderna-jazz,música de 

cambra, història de la Música,  instruments de corda (violí, viola, violoncel), de vent 

(flauta travessera, oboè, clarinet, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, bombardí i 

tuba), piano, cant i percussió. Cors infantil i juvenil. Conjunt instrumental de vent i 

percussió i conjunt instrumental de corda. 

 

Adreçat a:   infants i joves, a partir de 5 anys. 

Calendari:   setembre-juny. 

Preinscripció 2012-13: juny de 2013. 

Lloc de realització:  Can Ventosa. 

Organització i contacte: Patronat Municipal de Música. 
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2.5. Espai Cultural Can Ventosa 
 

 Cursos de teatre 

 
Descripció: aprendre teatre és entrar en el món de la fantasia, de la invenció de 

personatges i d’històries. Els cursos de teatre estan orientats als infants i als joves 

perquè s’introdueixin en aquest món i perquè els serveixi per desenvolupar la seua 

personalitat i la seua imaginació. Es realitzen tallers de lectura, d’expressió i de jocs 

d’interpretació. 

 

 

Adreçat a:   infants de 6 a 8 anys i joves de 9 a 15 anys. 

Durada:   d’octubre a maig. 

Horari:   a les tardes. L’horari concret s’indica a l’anunci de la 

    convocatòria. 

Lloc de realització:  Espai Cultural Can Ventosa. 

Organització:  Ajuntament d’Eivissa. 

Contacte:   Espai Cultural Can Ventosa. 

 
 
 

  
 
 
2.6. Joventut 

 

 

 Sa Brúixola 
 
Descripció: és un programa de temps lliure on s’ofereixen diferents possibilitats per 

passar-ho bé i participar-hi en les activitats programades. 

 

 

Adreçat a:   nens i nenes d'entre 8 i 12 anys. 

Horari:   dissabtes de 10.00 a 13.30 hores. 

Lloc:     a determinar segons programa. 

Organització i contacte: Regidoria de Joventut. 
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 Casa de Colònies Can Tomeu 
 
Descripció: construcció típica eivissenca que es pot utilitzar per allotjament, activitats 

juvenils, aula educativa i reserva dels seus espais. 38 places per a dormir-hi, hort, 

cuines i espais polivalents. La casa de Can Tomeu compta, a més, amb unitats 

didàctiques per a l'alumnat de 5è i 6è de primària. 

 

 

Adreçat a:   joves entre 13 i 35 anys. 

Horari:   segons necessitats i reserves. 

Lloc:    barri de Ca n'Escandell. 

Organització i contacte: Regidoria de Joventut. 

 

 

 

 

 Eivissa Underground 
 
Descripció: activitats d’oci nocturn orientat a la prevenció d’actituds no saludables.  

 

 

Adreçat a:   joves entre 13 i 30 anys. 

Horari:   dissabtes de 19.30 h a 24.00 h, durant el curs escolar. 

Lloc:    a determinar segons programa. 

Organització i contacte: Regidoria de Joventut. 

 

 

 

 

 Escola d'Estiu 
 
Descripció: iniciativa que té la finalitat principal de conciliar la vida laboral i familiar, 

cobrint les necessitats socials de les famílies durant els mesos d’estiu i oferint als 

al·lots un programa d’activitats lúdiques, esportives, tallers, etc. 

 

 

Adreçat a:   alumnat  entre 3 anys (escolaritzats) i 16 anys. 

Horari:   de dilluns a divendres de 7.45 h a 16.00 hores 

    i dissabtes de 9.00 a 14.00h  durant els mesos de juliol i 

    agost. 

Organització i contacte: Regidoria de Joventut. 
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 Natura 
 
Descripció: aquest programa consisteix en la realització d’activitats d’oci i temps 

lliure adaptades a diferents grups d’edat quan els infants no tenen escola. Es realitzen 

campaments urbans i sortides fora d'Eivissa en Setmana Santa, juny i setembre. 

 

 

 

 

Adreçat a:   al·lots i joves entre 6 i 16 anys. 

Horari:    dependent de l’activitat programada 

    (excursió, campament...) 

Organització i contacte: Regidoria de Joventut. 
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2.7. Escoles esportives municipals 
 

Al complex esportiu municipal de Can Misses i a la piscina municipal 

des Viver 
 

 Natació 
 
Descripció: cursets d’aprenentatge de natació. Iniciació i perfeccionament d’estils. 

Piscina Municipal des Viver. 

 
Edats:   de 3 a 13 anys. 

Horari:   dues o tres classes setmanals, entre dilluns i divendres, 

    entre les 16.00 h i les 20.00 h. 

 

 

 

 

 Atletisme 

 
Descripció: classes d’iniciació i perfeccionament tècnic. Ensenyament de les curses, 

els salts i els llançaments que conformen el programa atlètic per a cada categoria. 

Pista Municipal de Can Misses. 

 
Edats:   a) de 6 a 8 anys, b) de 9 a 12 anys. 

Horari:   a) els dimarts i els dijous, de les 17.30 h a les 18.30 h, 

    b) els dilluns, els dimecres i els divendres, 

    de les 17.30 h a les 19.00 h. 

 

 

 

 

 Tennis 

 
Descripció: cursets per nivells en grups reduïts. Nivells d’iniciació, mitjà i compe-

tició. 

 
Edats:   de 6 a 13 anys. 

Horari:   els dilluns i els dimecres o els dimarts i els dijous, 

    entre les 17.00 h i les 20.00 h. 
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 Futbol 
 
Descripció: el Patronat d’Esports i els clubs de futbol de la nostra ciutat ofereixen per 

als més petits una iniciació al futbol progressiva, en què s’ensenyen els fonaments 

d’aquest esport des d’una perspectiva educativa racional. 

 

Edats:   de 5 a 7 anys. 

Horari:   dues classes setmanals, entre les 17.00 h i les 19.00 h, 

    segons els grups. 

 

 

 Escacs 
 
Descripció: una opció diferent per als mentalment més actius. Un esport apassionant 

que acabarà per enganxar-te. 

 

Edats:   de 8 a 13 anys. 

Horari:   els divendres, a les 17.00 h. 

 

 

 

 Rugbi 
 
Descripció: la nova Escola Municipal de Rugbi segueix amb les seues activitats 

d’iniciació a Can Misses. Un esport noble en què el més important és l’esportivitat i fer 

amics. 

 

Edats:   d’11 a 15 anys. 

Horari:   els dimarts i els dijous, de 19.00 h a 20.00 h. 

 
 

Als col·legis i pavellons municipals 
 

 Minibàsquet 

 
Descripció: es formaran grups de les categories d’iniciació, de benjamí i d’aleví i 

organitzarem les Jornades Interescolars de Promoció. 

 

Edats:   de 6 a 11 anys. 

Horari:   dos o tres dies a la setmana, entre les 16.00 h 

    i les 18.00 h. 
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 Voleibol 
 
Descripció: formació d’equips segons el nivell i realització de diades de promoció. 

Si el voleibol és el teu esport, acudeix al poliesportiu des Viver o a l'Institut de sa 

Colomina. 

 

Edats:   de 8 a 13 anys. 

Horari:   dos o tres dies a la setmana, 

    entre les 16.00 h i les 18.00 h. 

 

 

 Handbol 

 
Descripció: escola municipal d’iniciació i perfeccionament. Institut de sa Colomina 

i poliesportius des Viver o es Pratet. 

 

 

Edats:   de 9-13 anys. 

Horari:   dos o tres dies a la setmana, 

    entre les 16.00 h i les 18.00 h. 

 

 

 

 Futbol sala 

 
Descripció: classes d’iniciació a tots els col·legis interessats en aquest esport. També 

organitzarem una “lligueta” municipal de promoció per als més petits. 

 

 

Edats:   de 6 a 11 anys. 

Horari:    dos dies a la setmana. 

 

 

 

 Bàdminton 
 
Descripció: escola d’iniciació i perfeccionament. Institut de sa Colomina i 

poliesportius des Viver o es Pratet. 

 

 

Edats:   de 10 a 15 anys. 

Horari:   dos dies a la setmana, entre les 16.00 h i les 18.00 h. 
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 Tennis de taula 
 
Descripció: escola d’iniciació. Centre de Tir amb Arc Víctor Juan. 

 

Edats:   de 8 a 13 anys. 

Horari:   els dimarts i els dijous, de 17.00 h a 18.00 h. 

 

 

 

 

 Tir amb Arc 

 
Descripció: escola d’iniciació. Centre de Tir amb Arc Víctor Juan. 

 

Edats:   de 10 a 15 anys 

Horari:   els dilluns i els dimecres, de 18.00 h a 19.30 h 

Organització:  Club s'Arc d'Eivissa. 

Contacte:   Patronat Municipal d’Esports. 

 

 

 

 

 Gimnàstica Rítmica 
 

Descripció: escola d'iniciació a la gimnàstica. Poliesportius municipals des Pratet i 

es Viver. 

 

Edats:   nenes de 3 a 10 anys. 

Horari:   2 classes setmanals a les 16.00 h o a les 17.00 h. 

 

 
 

 
 Lluita Olímpica 

 
Descripció: escola d'iniciació a la lluita i a les acrobàcies de sòl. Col·legi de sa 

Graduada. 

 

Edats:   de 3 a 10 anys. 

Horaris:   tres classes setmanals entre les 16 h i les 19 h, 

    els dilluns, dimecres i divendres. 
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 Kàrate 
 
Descripció: ensenyament de les tècniques bàsiques, fins a cinturó groc. Col·legi 

Sa Real. 

 

 

Edats:   de 6 a 14 anys. 

Horaris:   dilluns, dimecres i divendres a les 17 h o 18 h. 

 
 

Observacions: El Patronat Municipal d’Esports disposa d’una línia d’ajudes 

econòmiques per a les associacions de pares i mares d’alumnes de col·legis i instituts 

que organitzin les seues pròpies activitats esportives en horari extraescolar. 
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3. Activitats i recursos adreçats al professorat 
 
3.1. Assessorament i suport 

 
 Xarxa d'atenció a la infància, adolescència i família en risc 

al municipi d'Eivissa (XIAFE) 

 
Descripció: atenció de caire socioeducatiu realitzada pels serveis integrats dins la 

xarxa (Serveis socials bàsics comunitaris i policia tutor, centres escolars, equips 

d'orientació pricopedagògica i Equip d'Atenció Primerenca de la Conselleria 

d'Educació, Servei de Protecció de Menors del Consell Insular i altres serveis 

dirigits a aquest col·lectiu). Tenen com a funció detectar i abordar situacions de 

risc dels infants i les seues famílies. La finalitat és pal·liar situacions de dificultat 

social, abordar l'absentisme escolar, evitar i reduir les problemàtiques individuals, 

familiars i facilitar la integració a l'àmbit escolar i social. 

 

 

Adreçat a:   alumnat i les seues famílies d'infantil, primària, ESO i 

    batxillerat. 

Lloc de realització:  al centre educatiu o espais adequats. 

Organització:  Regidoria de Benestar Social i Equip d'Orientació 

    Psicopedagògica de la Conselleria d'Educació. 

 

 

 

 Protocol per a l'abordatge en situacions d'absentisme 

crònic i desescolarització en el barri de sa Penya 
 
Descripció: atenció especialitzada en l'abordatge de l'absentisme escolar i 

promoció de l'èxit escolar amb el col·lectiu gitano amb un risc més alt de 

vulnerabilitat social que resideix en aquesta zona. Ofereix l'abordatge i seguiment 

exhaustiu de l'absentisme escolar; servei de reforç escolar i adquisició d'habilitats 

socials; assessorament als docents en l'elaboració de plans d'acollida i foment de 

l'èxit escolar en els centres amb alumnat gitano. 

 

 

Adreçat a:   alumnat i les seues famílies que resideixen al barri de 

    sa Penya. 

Lloc de realització:  al centre educatiu o al Centre Social sa Miranda. 

Organització:  UTS sa Riba. 
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 Assessorament al professorat en intervenció amb alumnat 
immigrant 

 
Descripció: l’Ajuntament d’Eivissa té en marxa des de l’any 2001 el projecte Mediació 

Intercultural amb la finalitat de facilitar que les famílies procedents de països no 

comunitaris s’integrin pel que fa als aspectes socials i educatius i coneguin les cultures 

del països emissors de població immigrada per prevenir situacions d’inadaptació, 

d’exclusió o altres situacions de risc de la població immigrada resident al municipi, 

com situacions de racisme i xenofòbia. Amb aquest motiu es posa a disposició la figura 

dels educadors i mediadors per realitzar les tasques següents:  

 
 Ajudar les famílies nouvingudes a incorporar els infants al sistema educatiu. 

 Acompanyar i donar suport a l’hora de tramitar l’accés a prestacions socials i 

educatives que facilitin la integració en l’ambient escolar.  

 Realitzar les gestions pertinents perquè la família participi activament del procés 

educatiu dels seus fills i de les seues files (APIMA, reunions amb el professorat...). 

 Col·laborar amb el professorat quan es faci una primera acollida d’un alumne 

nouvingut per facilitar el procés d’adaptació. 

 Oferir suport al professorat, quan aquest el sol·liciti, per actuar com a intermediari 

amb les famílies quan es presentin dificultats per aspectes culturals. 

 Promoure la convivència intercultural i participativa mitjançant el disseny i el 

seguiment d’activitats que facilitin la integració sociocultural i educativa dels  

alumnes i la seua família, i la convivència positiva entre les distintes cultures. 

 

 

 

Adreçat a:   professorat de qualsevol nivell educatiu. 

Lloc de realització:  al centre educatiu. 

Organització:  Mediació Intercultural. 
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 Sensibilització  
 
Descripció: el Programa d’Atenció a l’Immigrant de l’Ajuntament d’Eivissa pretén 

treballar la cohesió social i l’apropament entre la població que conviu dins el municipi 

de la ciutat d’Eivissa per fomentar valors de coneixement mutu, respecte, tolerància i 

solidaritat. 

Per aquest motiu s’ha creat un material divers de sensibilització propi, que està a 

disposició de les persones o entitats que el sol·licitin a l’àrea de Benestar Social de 

l’Ajuntament d’Eivissa. Els materials amb els que comptem són: 

 
 Material d’exposició de les diferents realitats que conviuen al municipi d’Eivissa. 

 Material audiovisual per a la sensibilització davant la convivència. 

 Obres teatrals per mostrar la barreja de diferents cultures. 

 Sessions de sensibilització per transmetre la informació necessària a sobre de 

valors i situacions de la realitat quotidiana.  

 

Aquest material constitueix una eina molt aprofitable per treballar, dins els centres 

educatius, els valors anteriorment esmentats. 

 

 

 

Adreçat a:   3r cicle de primària i ESO. 

Lloc de realització:  al centre educatiu o espais adequats. 

Organització:  Mediació Intercultural. 
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4. Quadre resum de les activitats 

A C T I V I T A T S  A D R E Ç A D E S  A L S  C E N T R E S  E D U C A T I U S  1 3 / 1 4  

ACTIVITAT DESTINATARIS 
LLOC DE 

REALITZACIÓ 
ORGANITZACIÓ 

A nedar! Infantil Piscina municipal des Viver Patronat Municipal d’Esports 

Trobades familiars Infantil Al centre educatiu Pla Municipal de Drogues 

Els nostres amics els 

dofins. En Neró 
Infantil (4 anys) Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

L’amic eriçó. En Punxes Infantil (5 anys) Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

Bibliomaletes infantil i primària Al centre educatiu Biblioteca municipal 

Descobrint Dalt Vila: Una 

història de pirates 

Infantil 

primària (1r i 2n) 
Dalt Vila 

Regidoria de Cultura. Servei 

de Patrimoni 

Visita la biblioteca Tots els nivells Biblioteca Can Ventosa Biblioteca Municipal 

El tresor de Posidó 

Infantil (5 anys), 

1r i 2on cicle de 

primària 

Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

 

Reciclar és fàcil 1r cicle de primària Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

Viu la platja 1r cicle de primària Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

El vell marí, la vida 

amenaçada 
2n cicle de primària Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

Fabricam el nostre paper 2n cicle de primària Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

Sensacions de Natura 2n cicle de primària Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

Els aliments i els seus 

envasos 
2n cicle de primària Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

El viatge de Cacau 

(Comerç just i consum 

responsable) 

2n nivell del 2n i 3r 

cicle de primària 
Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

Educació viària 
2n i 3r cicle de 

primària 

Al centre educatiu i al parc 
infantil de trànsit de Sta. 

Gertrudis (6è) 

Policia Local 

La R és la que compta 3r cicle de primària Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

Detectius de mobilitat 3r cicle de primària Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

La tortuga marina, una 

vella amiga 
3r cicle de primària Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

L'aigua, un tresor 3r cicle de primària Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

A Eivissa estalviem aigua 3r cicle de primària Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

Descobrim la nostra 

fauna 
3r cicle de primària Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

Introducció a l'ornitologia: 
descobrim els ocells de les 

Pitiüses 

3r cicle de primària 

 
Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

El centre de protecció 

animal 
3r cicle de primària Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 
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ACTIVITAT DESTINATARIS LLOC DE REALITZACIÓ ORGANITZACIÓ 

Tallers de llengua Primària Al CEIP sa Bodega 
Departament de 

Normalització Lingüística 

XI Edició del Premi de 

Relat i Dibuix 

del Dia del Llibre 

Primària Al centre educatiu Biblioteca Municipal 

Programa Hygieia 3r primària Al centre educatiu Pla Municipal de Drogues 

Programa Atenea 4t primària Al centre educatiu Pla Municipal de Drogues 

Programa Ulisses 5è primària Al centre educatiu Pla Municipal de Drogues 

Programa Hèrcules 6è primària Al centre educatiu Pla Municipal de Drogues 

Programa Zeus primària Al centre educatiu Pla Municipal de Drogues 

Programa Atenció arriba 

un adolescent 
5è i 6è de primària Al centre educatiu Pla Municipal de Drogues 

Dalt Vila pertot 4t Primària Dalt Vila Regidoria d’Educació 

L'Ajuntament d'Eivissa 5è de primària 
A l’aula i visita guiada a 

l’Ajuntament d’Eivissa 
Regidoria d’Educació 

Ple infantil 5è de primària Ajuntament d’Eivissa Regidoria d’Educació 

Dalt Vila, patrimoni de la 
Humanitat. Una gimcana 

per la història 

6è primària Dalt Vila Regidoria d’Educació 

Descobrim Eivissa 
2n i 3r cicle de 

Primària 
Al centre educatiu Regidoria d’Educació 

Horts ecològics urbans 5è i 6è de primària 
Casa de colònies Can 

Tomeu 
Regidoria de Joventut 

Aula de patrimoni 6è primària i ESO  Regidoria d’Educació 

Passeig per la història de 

la ciutat d’Eivissa 
Primària i ESO Dalt Vila 

Regidoria de Cultura. Servei 

de Patrimoni 

La ciutat d’Eivissa 1r  ESO Dalt Vila Regidoria de Cultura 

Els secrets de Dalt Vila: 
Fes-te explorador de la 

teua ciutat 

tots els nivells Dalt Vila 
Regidoria de Cultura. Servei 

de Patrimoni 

Visites guiades al Museu 

d’Art Contemporani 

d’Eivissa, Museu Puget i 

Casa Broner 

tots els nivells 
Museu d’Art Contemporani, 

Museu Puget i Casa Broner 
MACE 

Taller de dibuix a mà 

alçada 

 

tots els nivells 
MACE, Casa Broner i 

Museu Puget 
MACE 

Taller de crítica d'art tots els nivells 
MACE, Casa Broner i 

Museu Puget 
MACE 

Taller d'educació per a la 

ciutadania 
tots els nivells 

MACE, Casa Broner i 

Museu Puget 
MACE 

Visita a l'Arxiu Històric 
d'Eivissa (AHE). Can 

Botino 

tots els nivells Arxiu Històric d’Eivissa Arxiu Històric d’Eivissa 

Educació Viària 1r a 4t ESO 

Al centre educatiu i al parc 
infantil de trànsit de Sta. 

Gertrudis (1r ESO) 

Policia Local 

Programa Parla amb ells 

 
1r, 2n i 3r d’ESO Al centre educatiu Pla Municipal de Drogues 

Les egagròpiles, el cicle 

vital 
1r i 2n ESO Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

El cicle de vida del tèxtil 1r i 2n ESO Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 
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ACTIVITAT DESTINATARIS LLOC DE REALITZACIÓ ORGANITZACIÓ 

La ruta dels renous 1r a 4rt ESO Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

A Eivissa el renou ens 

envolta 
1r a 4rt ESO Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

Exposició “El compost i 

els seus avantatges” 
3r i 4rt d'ESO Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

Exposició “El canvi 

climàtic i tu” 
3r i 4t d'ESO Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

El canvi climàtic a debat! 3r i 4t d'ESO Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

L'alimentació i el medi 

ambient! 
3r i 4t d'ESO Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

Exposició “Qui es 
beneficia dels cultius 

transgènics?” 

3r i 4t d'ESO Al centre educatiu 
Departament de Medi 

Ambient 

Exposició “Residus-

Solucions i alternatives” 
3r i 4t d'ESO Al centre educatiu 

Departament de Medi 

Ambient 

Exposició “De què van 
les drogues, de què van 

els joves” 

2n i 3r ESO Al centre educatiu Pla Municipal de Drogues 

Programa Prevenció 

específica per a grups 

reduïts 

14 a 18 anys Al centre educatiu Pla Municipal de Drogues 

L’escriptor o l’escriptora 

del mes 
ESO i batxillerat Biblioteca Municipal Biblioteca Municipal 

Educació Viària 1r i 2n de batxillerat Al centre educatiu Policia Local i PMD 

Teatre per a escolars tots els nivells Auditori de Can Ventosa Espai Cultural Can Ventosa 

Concerts familiars tots els nivells Auditori de Can Ventosa Espai Cultural Can Ventosa 

 

 
ACTIVITATS I RECURSOS A D R E Ç A T S  AL PROFESSORAT 13/14 

ACTIVITAT DESTINATARIS LLOC DE REALITZACIÓ ORGANITZACIÓ 

Xarxa d'atenció a la 

infància, adolescència i 

família en risc al 

municipi d'Eivissa 
(XIAFE) 

Alumnat i famílies 

d'infantil, primària, ESO i 

batxillerat 

Al centre educatiu o espai 

adequat 

Regidoria de Benestar 

Social i Equip d'Orientació 

Protocol per a 

l'abordatge en situacions 

d'absentisme crònic i 

desescolarització en el 

barri de sa Penya 

Alumnat i famílies 

residents al barri de sa 

Penya 

Al centre educatiu o al 

Centre Social sa Miranda 

UTS sa Riba 

Assessorament al 
professorat en 

intervenció amb alumnat 

immigrant 

Professorat de tots els 
nivells 

Al centre educatiu Mediació Intercultural 

Sensibilització 3r cicle de primària i ESO Al centre educatiu Mediació Intercultural 
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5. Sol·licitud d’activitats 
 

 

 

5.1 Condicions generals per sol·licitar activitats 
 

Per sol·licitar qualsevol activitat s’ha d’emplenar el full de sol·licitud adjunt 

i enviar-lo a la Regidoria d’Educació o la Regidoria que gestiona l'activitat, 

mitjançant correu electrònic o fax. 

 

El termini de sol·licitud d’activitats és fins al dia 30 de novembre, a 

excepció d’aquelles que es programen i ofereixen durant  el curs. 

 

S’ha d’emplenar un full de sol·licitud per a cada activitat. 

 

El servei responsable de cada activitat comunicarà al professorat 

corresponent la disponibilitat de les activitats sol·licitades, coordinant-ne la 

seua execució.  

 

El professorat que sol·licita les activitats es compromet a: 

 

 Responsabilitzar-se de l’alumnat del seu grup/classe durant l’activitat. 

 

 Garantir la preparació prèvia i l’aprofitament posterior de l’activitat. 

 

 Coordinar-se amb el responsable de l’activitat quant a objectius, 

continguts, horaris, etc. 

 

Comunicar a la Regidoria d’Educació i Joventut l’anul·lació de l’activitat 

amb la màxima antelació possible. 

 

 

 

 

 

 

Regidoria d’Educació 

Carrer Canàries, 35, 1r 

Tel. 971 397600 

educacio@eivissa.es 

 

mailto:educacio@eivissa.es
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5.2 Full de Sol·licitud de l'activitat 
 
ACTIVITAT 

 
CENTRE (nom, adreça, telèfon, fax i correu electrònic) 

 

PROFESSORAT RESPONSABLE 

 
 

 
OBSERVACIONS 

 

Data i signatura 
 

 

  

 

  

 

 

  

CURS 
NOMBRE 

D’ALUMNES 
TUTOR/A DATES PREFERENTS 

    

    

    

    

    

    

  

 

 

  

---------------------------------------------------------------- R
e
ta
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u
 o

 fo
to

c
o
p
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u
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q
u
e
s
t fu

ll  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Adreces d’interès
 
Regidoria d’Educació 

C. de Canàries, 35, 3r 
Tel.: 971 397600 

educacio@eivissa.es 

 

Regidoria de Joventut 

C. de Canàries, 35, 3r 

Tel.: 971 397600  

joventut@eivissa.es 

 

Regidoria de Benestar Social 
C. de Canàries, 35, 3r 

Tel.: 971397600 

benestarsocial@eivissa.es 

 

   Departament de Medi Ambient 

C. de Carles III, 4, 6è 

Tel.: 971 199 635 / Fax.: 971 194 725 

mediambient@eivissa.es 

 

Departament de Patrimoni 
Pl. d’Espanya, 1 

Tel.: 971 397 500 

patrimoni@eivissa.es 

 

Patronat Municipal d’Esports – Can Misses 

C. de Campanitx, 26 

Tel.: 971 313 564 

esports@eivissa.es 

 
Centre d’Interpretació Madina Yabisa 

C. Major, 2 

Tel.: 971 392390 

madinayabisa@eivissa.es 

 

Museu d’Art Contemporani d'Eivissa 

Ronda de Narcís Puget, s/n 

Tel.: 971 302 723 

mac@eivissa.es 

 
Museu Puget 

C. de Santa Maria, 18 

Dalt Vila, Eivissa 

Tel.: 971 392147 

mac@eivissa.es 

 

Casa Broner 

Travessia de sa Penya, 15 

Tel: 971 310644 
mac@eivissa.es 

 

Arxiu Històric 

Can Botino C. de Pere Tur, 1 

Tel.: 971 305 022 

arxiu@eivissa.es 

 

Biblioteca Municipal 

Av. d’Ignasi Wallis, 26 

Tel.: 971 310 111 
biblioteca@eivissa.es 

 

Espai Cultural Can Ventosa 
Av. d’Ignasi Wallis, 26 

Tel.: 971 310 111 

Fax: 971 310121 

canventosa@eivissa.es 

 

Patronat Municipal de Música 

Espai Cultural Can Ventosa 

Av. d’Ignasi Wallis, 26, 1r  

Tel.: 971 310 061 
Fax: 971 310 121 

sinfonica@eivissa.es  

 

EI Vila 

C. de Fra Vicent Nicolau, 7 baixos 

Tel.: 971 310 464 

escoleta@eivissa.es 

 

EI  Can Cantó 

C. des Cubells  
Tel.: 971 303 672 

escoletacancanto@eivissa.es 

 

Pla Municipal sobre Drogues 

C. de Canàries, 35, 1r 

Tel.: 971 397600 

pmd@eivissa.es 

 

EIVISSA OCUPACIÓ– Servei de Treball i Formació 
C. de Vicent Serra i Orvay, 25 

Tel.: 971 394 840 

Fax: 971 304 365 

seo@eivissa.es 

 

Policia Local-Educació Viària 

C. de Canàries, 35 

Tel.: 971 397 550  ext: 22104 

Fax: 971 397594 

educacioviaria@eivissa.es 
 

UTS sa Riba 

Pl. de sa Riba 

Tel.: 971313219 

sariba.uts@eivissa.es 

 

Mediació Intercultural 

C. de Formentera, 11, baixos 

Tel.: 971 394 891 
Fax: 971 399 904 

convivencia@eivissa.es 

ponent.uts@eivissa.es 

 

Servei d'Assessorament Lingüístic 

C. de Canàries, 35, 3r  

Tel.: 971 397600 ext- 213011 

Fax: 971 397582 

sal@eivissa.es  
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