
 

L’alumnat realitzarà un calendari, decorat amb diferents conceptes relacionats amb el Comerç Just i elaborat 
seguint el mateixos criteris.
Aquesta activitat ha estat ideada per l’escola Salesians de Mataró. L’alumnat va realitzar el calendari reciclant 
el paper que es llença a les classes. Amb la venda d’aquest calendari van contribuir al projecte MUSA 
(Chiapas-Mèxic).
.

calendari de comerç just

presentació

 

- Conèixer els criteris de Comerç Just així com conceptes relacionats (preu just, mercat, producció, segells etc.).
- Tenir cura de la natura, utilitzant  paper reciclat.

 

- Paper reciclat. Si utilitzeu paper força gruixut, com una cartolina us quedarà més estable.
- Espiral per enquadernar.
- Tisores, cola blanca i retalls per decorar el vostre calendari.

objectius

tipus d’activitat Manualitat

durada de l’activitat 2 Hores.

material necessari

 

-  Màquina enquadernadora.
-  Envasos de comerç just.
-  Ordinador i impressora

Material suport



 

La preparació aquí descrita no fa referència a l’elaboració del calendari utilitzant l’ordinador. Per fer-ho amb 
ordinador cal fer el disseny amb un programa d’edició i imprimir els mesos. Varia doncs en els punts 1 i 2, 
ja que la resta de passos són iguals per qualsevol de les dues opcions.
1.  Utilitzant paper reciclat, retallarem 12 rectangles iguals. Dedicarem cada rectangle a un mes de l’any. 
Li dibuixarem tots els dies i el decorarem.
2. Guarda un espai a cada mes per posar-hi un criteri de comerç just (exemple: No explotació infantil) 
o un concepte relacionat (exemple: Maig, festa del comerç just).
3. Divideix una cartolina rectangle (pot ser de la mida que vulguis) en quatre rectangles iguals.
4. Uneix (amb cola blanca) els dos rectangles extrems de la cartolina. D’aquesta manera obtindràs un 
prisma triangular. Les dues “bases” han de ser un triangle isósceles (tots els costats iguals).
5. Finalment uneix els mesos de l’any amb la base del calendari. Utilitza una espiral i una màquina 
d’enquadernar, perquè així puguin girar. 
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