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La Xarxa d’Escoles pel Comerç Just, és un projecte viu i canviant, construït entre 
totes les persones que hi participen. Per aquest motiu, les activitats que apareixen 
en el índex poden ser modificades i ampliades al llarg del curs 2011-2012.  

Podeu trobar totes les actualitzacions a la pàgina web: 
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/projecte 



                                                                       

GGuia pràctica per treballar dins la Xarxa d’Escoles pel 
Comerç Just 2011-2012 

El present projecte té com a objectiu introduir el Comerç Just i el Consum 
Responsable dins el sector educatiu a través del mateix projecte curricular del 
centre. Vol aconseguir transformar la nostra societat cap a un món més just, 
responsable i sostenible.

Aquesta guia pretén ser una pauta orientativa per a treballar dins el projecte, que 
després cada centre pot adaptar, modificar o implementar segons la realitat de 
l’escola.

1- Aconseguir introduir el Comerç Just al projecte curricular del centre és molt 
important que el claustre de professors estigui d’acord en pertànyer al 
projecte. 

2- Comunicar a la comunitat educativa: Pares, alumnes, treballadors i 
professors han de conèixer el projecte i que l’escola està treballant en 
aquesta línia. Al mateix temps, és interessant que coneguin també les coses 
que es van fent. Propostes:

- Utilitzar la plantilla PRESENTACIÓ que trobareu dins de la web 
(Recursos/ circulars) per enviar als pares. També teniu el tríptic 
informatiu. Els pares es poden donar d’alta com a subscriptors del 
butlletí i rebre informació quinzenal.

- Aprofitar alguna reunió de pares per explicar el projecte. Podeu comptar 
amb la vostra entitat de contacte per a que faci una breu presentació.

3- Crear una Comissió Solidària pel Comerç Just, format per diferents 
membres d'un centre escolar (alumnes, professors, Ampas), aproparà que 
les accions de sensibilització arribin a tot el sector de l'àmbit educatiu. En el 
cas que dins de l’escola ja existeixi una comissió solidària, d’escoles Verdes, 
de l’Agenda21 Escolar o similar, sempre es pot convidar a aquesta comissió 
a formar part de la comissió Solidària pel Comerç Just.

4- Introduir les notícies i els actes que es fan a l’escola dins la web de la xarxa 
escoles pel comerç just. Disposeu d’una guia per escola.

5- Elaborar el Pla d’acció abans del 30 de Setembre del 2011. Aquest pla
d’acció és simplement per tenir una guia del que es vol anar treballant 
durant el curs escolar, però sempre està subjecte a modificacions.  
D’aquesta manera, des de la coordinació del projecte es pot fer l’enviament 
del material necessari.

6- Omplir el formulari “Memòria d’activitats” al finalitzar el curs escolar. Annex I

7- Utilitzar el document d’avaluació del Comerç Just, realitzat per la Xarxa 
d’Escoles Compromeses.  
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   ACTIVITATS/MATERIAL QUE PODEU DEMANAR A LA XARXA ESCOLES PEL COMERÇ JUST 

1- Exposició: Comerç Just i Cafè Just (la disposareu durant una setmana)

2- Manual d’activitat en format paper (ho rebran totes les escoles de la 
Xarxa Escoles Pel Comerç Just)

3- 50 enquestes inicials

4- Activitat de Formació per Formadors (es farà una per ciutat. Podeu fer 
propostes de les dates que us interessen més).

5- Cata de Cafè de Comerç Just. (Activitat dirigida a professors i pares). Té 
una duració de 1,30h

6- Conte sobre Comerç Just “La Maria I el Món”.

7- Joc de l’escala de Comerç Just.

8- Material per a les manualitats (cafè verd, cafè torrat, cotó original sense 
tractaments, embolcalls de productes de Comerç Just).

9- Envasos de Comerç Just per reconeixement de productes de Comerç 
Just.

10- Material divulgatiu de Comerç Just (tríptics, cartells, enganxines, 
llibrets…).

11- Una xerrada amb una productora de Cafè de Comerç Just del 
Nicaragua (Estarà amb nosaltres del 24 de Setembre al 14
d’Octubre). En cas de no poder fer-ho en aquestes dates, es pot 
demanar una xerrada informativa a l’entitat local.

12- Una samarreta de Comerç Just pel premi de les enquestes.

13- Samarretes de Comerç Just per fer el taller sobre el Cotó.

14- Document sobre comerç just i sobre els diferents productes de 
comerç just dins la web (recursos/altres)

15- Vídeos sobre Comerç Just.

16- Circulars per fer arribar als pares a la web.

17- Buscador de les botigues més properes i botiga online a la web.

18- Aquest material pot patir alguna modificació. En cas que sigui així, us 
ho faríem saber.
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Quin espai té el Comerç Just al teu centre?

      A       Mai parlem sobre aquest tema.
      B       A vegades parlem sobre el tema.
      C       Penso que és important.
      D       L'escola hauria de tenir més activitats.
      E        L'escola fa lo suficient.

Ha realitzat el centre alguna d'aquestes activitats per fomentar el Comerç Just durant l’últim curs escolar?

      A  Reunions informatives sobre el Comerç Just.                             
      B  Campanyes informatives amb cartells i altres materials.
          Si es que sí, digues quines?

      C  Stands informatius amb venda de productes de Comerç Just.
      D  Ha escrit algun article sobre Comerç Just.
      E  Organitza taules rodones.
      F  Participa en la Festa de Comerç Just.
      G  Participa en el Mes del Segell de Comerç Just.
      H  Es connecta amb altres centres.
       I  Altres (breu explicació).

Quins productes de Comerç Just estan disponibles a la vostra escola? Fes una creu si els utilitzen.

 Sí        No  
 Sí        No  

 Sí        No  

enquesta inicial del projecte

1

2

3

 Sí        No  
 Sí        No  
 Sí        No  
 Sí        No  
 Sí        No  

Sucs
Te
Cafè
Sucre
Fruita fresca

Fruits secs
Barretes de cereals
Galetes
Xocolata
Pilotes

Samarretes
Arròs
Altres: 
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A quines assignatures es tracten temes sobre Comerç Just?

Saps distingir entre un producte de Comerç Just i un que no ho sigui?

      A       Totalment.
      B       Força.
      c       Una mica.

Coneixes els beneficis de consumir productes de Comerç Just?

      A       Totalment.       b       Força.       c       Una mica.       d       Gens.

           

 

Quins són els criteris de Comerç Just?

Coneixes aquest logo?
           Sí.
           No.
           No ho sé.

Què creus que representa?

4

5

6

7

8

enquesta inicial del projecte

      d       Gens.

Quins són?

7
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9

enquesta inicial del projecte

Coneixes com s'elaboren els següents productes?

 

Valores consumir productes de Comerç Just? 

      A       Totalment.
      b       Força.
      c       Una mica.
      d       Gens.

Coneixes on pots comprar productes de Comerç Just? En cas afirmatiu, indica on.

Omple les dades i participa del sorteig d’una samarreta de Comerç Just:

10

12

NOM I COGNOM

TELèFON

EMAIL

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

      cafè
       Te
      cacau
      sucre  
      cotó     

 

Si       No

Que podem fer pel Comerç Just? 11
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Aquesta activitat consta d'una fitxa per treballar el contingut de la exposició.

exposició: fitxa1

presentació

A través de les activitats d’aquesta unitat els alumnes:
· Coneixeran el contingut de la exposició sobre el cafè de Comerç Just.
· Reflexionaran sobre els diferents apartats que contempla.

objectius

tipus d’activitat Fitxa

durada de l’activitat 20 min.
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Relacioneu la columna del mig segons ho faci el Comerç Just o el comerç tradicional (o “comerç injust”):

COMERÇ JUST COMERÇ TRADICIONAL

Els salaris són baixos
Es respecta el Medi ambient
Hi treballen infants
Productes de qualitat
Els homes i les dones tenen el mateix sou
Treballen formant cooperatives
Els preus es decideixen a la borsa, 
sense tenir en compte el productor
Depenen dels intermediaris

1

Completeu el buit de les frases amb les paraules que teniu a sota:

Escoles- Nord- Borsa- aràbiga- Sud.

El preu del cafè es fixa a la _____________de Nova York i Londres.

El cafè és en realitat l'os o la llavor de la fruita. Hi ha dos tipus de cafè: ___________ i el robusta.

El 77% del cafè es produeix als països del _______, mentre que el 23% restant es fa als països del _______.

El plus que reben les cooperatives gràcies al comerç just es fa servir per cobrir les despeses de la 
cooperativa i es financen projectes socials: __________, serveis mèdics, carreteres, maquinària i eines 
pel conreu...

Cada dia es beuen al món més de 2 bilions de tasses de cafè. Calcula quina seria la diferència que 
guanyaria el camperol si fossin totes de Comerç Just.

El camperol guanya 0,10€ cèntims amb una tassa de comerç tradicional (injust), i 0,20€ amb una tassa de 
Comerç Just (és un promig aproximat).

2

3

exposició: fitxa1
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Aquesta activitat consta d'un qüestionari amb 5 preguntes que es poden contestar visitant l’exposició sobre 
Comerç Just.

presentació

 

A través de les activitats d’aquesta unitat es pretén:
· Motivar a l'alumne perquè visiti l’exposició.
· Conèixer el procés d'elaboració del cafè.

objectius

tipus d’activitat Fitxa

durada de l’activitat 20 min.

exposició: fitxa2
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Troba les següents respostes a l'Exposició: Cafè Just i Comerç Just.

Quina organització va trencar els acords que regulaven les quantitats de cafè que es podien importar, el 1989?

Quines són les cinc conseqüències destacables del comerç tradicional?

Com es deia el pastor que va descobrir el cafè?

Per què els camperols s'associen formant cooperatives?

Digues 3 coses que pots fer tu pel Comerç Just.

1

2

3

4

5

exposició: fitxa2
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Aquesta activitat consisteix en demanar al alumnes que escriguin una carta a una entitat pública, explicant 
que volen fer de la seva escola una Escola solidària amb el Comerç Just. 

presentació

Treballar els diferents principis del Comerç Just. 

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 45 min.

Fitxa

manifest pel comerç just
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Imagina’t que ets el director de l'escola i vols escriure una carta a l'alcalde exposant els motius per què vols 
que la teva escola sigui una Escola Solidària pel Comerç Just.

1

manifest pel comerç just
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xocolata de comerç just

 

Aquesta fitxa consta de 3 exercicis per treballar la xocolata de Comerç Just.

presentació

 

· Donar a conèixer un producte habitual per l'alumne de Comerç Just.
· Aprendre a diferenciar les característiques d'una xocolata de Comerç Just.

objectius

tipus d’activitat

durada de l’activitat 20 min.

Fitxa
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xocolata de comerç just

Quina d'aquestes afirmacions té a veure amb el Comerç Just? Marca amb una x.

Quin d'aquest productes no és de Comerç Just?

Imagina’t que ets un nen que treballa dins un camp de cacau i la teva família no guanya prou diners per 
sobreviure amb la venda de la producció. Escriu una carta als nens catalans perquè mengin xocolata 
de Comerç Just.

1

2

3

Per cultivar el cacau s'ha respectat el medi ambient.

Amb els diners de la venda de la xocolata, els pares no poden comprar roba, menjar, ni pagar l'escola 
dels seus fills.

A les plantacions de cacau hi treballen nens i nenes.

Les dones i els homes reben el mateix sou.

La planta del cacau ha crescut gràcies als pesticides.

Els fills dels camperols poden anar a l'escola perquè els seus pares reben un preu just per la seva 
producció.

Cafè
 
Samarreta
 
Sucre 

Galetes
 
Mòbil
 
Xocolata
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Aquesta fitxa consisteix en 3 preguntes sobre la producció de cacau.

presentació

Conscienciar als alumnes sobre l'origen dels productes que consumeixen a diari.

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 30 min.

Fitxa

el comerç just a biologia
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Com es cultiva el cacau o quacahualt (com l'anomenaven els Maies)? 

Quina és la diferència entre un cultiu orgànic i un convencional?

Busca una cooperativa de cacau de Comerç Just i escriu cinc línies sobre ells.

1

2

3

el comerç just a biologia

Pots trobar informació a:
www.alternativa3.com
www.comerciojusto.org
www.sellocomerciojusto.org
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tipus d’activitat

el comerç a ciències socials

 

Aquesta fitxa consisteix en 4 preguntes sobre el Comerç Just.

presentació

Comprendre que pretén, en què es basa i què és el que té d'especial el Comerç Just. 

objectiu

durada de l’activitat 20 min.

Fitxa
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Com es fixa el preu del cafè a la borsa de Nova York?

Quines conseqüències creus que té un preu mínim de Comerç Just?

Com s'organitza una cooperativa de petits productors?

1

2

3

el comerç a ciències socials
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tipus d’activitat

el comerç a educació física

 

Aquesta activitat consisteix en organitzar un torneig de futbol o bàsquet amb pilotes de Comerç Just.

presentació

L'esport en general fomenta els mateixos valors que el Comerç Just: és important saber jugar en equip, 
s'ha de seguir les normes del joc perquè funcioni i cal esforçar-se per no guanyar a “tota costa”.

objectiu

 

Pilotes de futbol i/o bàsquet de Comerç Just.

material necessari

durada de l’activitat 30 min.

Fitxa
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tipus d’activitat

el comerç just a geografia

 

Aquesta fitxa consisteix en 3 preguntes sobre la producció de cacau.

presentació

Conscienciar als alumnes sobre la situació entre productors i consumidors.

objectiu

durada de l’activitat 30 min.

Fitxa

  Mapa de Peters.

Material necessari
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Quins són els països més importants en la producció de cafè, cacau i sucre? Pintar de blau el Mapa Peters.

Quins són els països que més consumeixen cafè, cacau i sucre?

Perquè creus que hi ha aquesta diferència?

1

2

3

el comerç just a geografia
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el comerç just a història

 

Aquesta fitxa consisteix en preparar un treball sobre els motius pels quals creus que va sorgir el Comerç Just.

presentació

Comprendre que el Comerç Just neix fruit de diversos problemes que van sorgir al llarg de la història.

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 20 min.

Fitxa

21



Fes un treball sobre els motius que van fer sorgir el Comerç Just.1

el comerç just a història
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Fitxa

Menú solidari

 

Aquesta fitxa consta de 3 preguntes per treballar l'activitat del Menú solidari.

presentació

 

Donar a conèixer un producte habitual per l'alumne de Comerç Just.

objectius

tipus d’activitat

durada de l’activitat 20 min.
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Menú solidari

Quin producte de comerç just que coneixes has menjat aquesta setmana al menjador de l'escola?

De quin país creus que ve aquest producte?

Anomena tres característiques d'aquest producte.

1

2

3

24



Informació sobre Cooperatives del Te per treballar a l’aula.

Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

presentació

Conèixer diferents cooperatives de Comerç Just de te.

objectius

tipus d’activitat Fitxa

durada de l’activitat 45 min.
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Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 

Es tracta d'una comunitat que agrupa a productors que provenen de Nepal, amb una gran diversitat cultural 
que es fa palesa en les seves diverses religions (budista, cristiana i hindú). El te és bàsic per a la 
supervivència de la zona: proporciona al 90% de la població els ingressos bàsics per a la seva 
supervivència. Només el 5% de la població treballa en activitats distintes dels cultius de te. Altres fonts 
d'ingressos són la venda de llet de vaca, vegetals i fem. 

TPI ha realitzat un important treball en la recuperació 
de les pràctiques tradicionals en el cultiu del te, herència del passat que s'havia perdut, i que ha permès la 
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Amb els ingressos extres provinents del Comerç Just, es financen múltiples activitats que tenen com a 
destinatari la comunitat sencera, com són: 
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             els seus ingressos a través de la venda de la llet i el fem.
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             les seves condicions de vida.
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             als treballadors, fet que proporciona una millora considerable en les condicions higièniques i 
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             de carmanyoles als empleats, de manera que puguin dur el menjar i mantenir-la fresca i repartiment 
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             pagament del cost de medicines i assistència mèdica a 30 pacients, programa cultural, esports, 
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             de formació per als empleats i representants dels cultius, compra de tonells per a recollida 
            d'escombraries, plantació d'arbres ombra en els camps de te (que compensen els efectes negatius 
            de la desforestació), programa d'immunització contra l'hepatitis “B” i campanya de sensibilització 
            sobre la SIDA. 

Singell Tea Estate
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Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 Fitxa: Singell Tea Estate

Marca amb una X quin dels següents ingresos extres provenen del Comerç Just:

 Compra de vaques

 Reparació d’habitatges

 Compra de combustible

 Accés a l’educació

 Compra de pesticides

 Projectes de salut.

Omple els buits de les següents frases:

El te és bàsic per a la supervivència de la zona: proporciona al ________________ de la població els ingressos bàsics 
per a la seva supervivència.

Només el __________ de la població treballa en activitats distintes dels cultius de te.

Es facilita l'accés a _________________ als nens i nenes de les famílies que ho necessiten.
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 ____________________ pròpia. 
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Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 

La direcció de Seeyok Tea Estigues presta una especial atenció al suport de la formació de tots els 
productors i els seus representants, per a així augmentar la seva participació i, el que és més important, 
permetre'ls adoptar més responsabilitats en la implementació del sistema de treball de Comerç Just. 

Les dones que són membres tenen un paper important en la presa de decisions i en el treball perquè el 
projecte vagi endavant. Tant és així que algunes d'elles, les més implicades, han assistit a diferents 
seminaris formatius organitzats per Tea Promoter Indian, en els quals se'ls proporcionen coneixements 
que els permetin millorar la seva comprensió i participació. 
 
També cap destacar els treballs que es van realitzar per a reparar les destrosses ocasionades per uns 
lliscaments de terres en 2003, en els quals lamentablement va haver víctimes humanes. Tots els 
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per als afectats. 
 
A més d'aquestes activitats, es realitzen moltes més, com en la resta de comunitats productores que 
formen part de TPI, entre les quals podem destacar: programes culturals, assistència econòmica a 
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Dia Anual de l'Esport, programa de vacunació contra l'Hepatitis B, programa de reforestació anual, 
campanya de sensibilització sobre la SIDA, repartiment de flassades per a persones majors sense 
recursos, etc.

Seeyok Tea Estate
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Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 Fitxa: Seeyok Tea Estate

Subratlla les frases que corresponen a un principi de Comerç Just d’Igualtat de gènere i No explotació 
infantil i foment de l’educació.

Omple els buits de les següents frases:

La direcció de Seeyok Tea Estigues presta una especial atenció al suport de la ________________de 
tots els productors i els seus representants.
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flassades i roba per als afectats. 

Les __________________ que són membres tenen un paper important en la presa de decisions i en 
el treball perquè el projecte vagi endavant.
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______________ i ______________.
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Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 

Els camps de te de Selimbong, situats a 1400 metres d'altitud, tenen la certificació de producció orgànica 
des de 1995, sent actualment 153,35 les hectàrees conreades de te orgànic. Actualment la població total 
és de 2000 persones, que depenen en gran mesura del te. Es desenvolupa ramaderia (cabres, porcs, 
gallines) també, principalment per al seu propi consum, i cultius alternatius com cardamom. 
 
Des de 2001 comercialitzen te de Comerç Just, i això ha contribuït a millorar les condicions de vida de les 
famílies i al desenvolupament socioeconòmic de la comunitat. Com la resta de comunitats, desenvolupen 
multitud d'activitats, entre les quals podem detallar les següents: 
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             condicions òptimes de conservació.

�
 *���������	
����
�������
��
���
���
������������
�����
������
�
���������
�
������
���
������

             (millora apreciada especialment en la temporada de pluges).
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             altres elements bàsics).
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             d'ingressos addicional essencial per a moltes famílies.
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             de família en el desenvolupament de la seva comunitat. 

 

Selimbong Workers Welfare
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Coneix una cooperativa de Comerç Just de te

 Fitxa: Selimbong Workers Welfare

Anomena 3 activitats relacionades amb la salut que realitza la cooperativa amb els beneficis del 
Comerç Just:

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

Omple els buits de les següents frases:

Actualment la població total és de _________ persones, que depenen en gran mesura del te.

Des de 2001 comercialitzen te de Comerç Just, i això ha contribuït a ________________ les 
condicions de vida de les famílies i al desenvolupament ______________ de la comunitat.

Fundació del “Mother’s Club” (Club de les Mares), que treballa de forma independent en la millora 
del ________________, la ______________, la higiene, el sanejament, conscienciació sobre el 
________________, planificació familiar, i formació a adults, demostrant una vegada més l'important 
paper que juguen les mares de família en el desenvolupament de la seva comunitat. 

1

2
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Un berenar molt just

 

Els infants portaran a classe un berenar de Comerç Just i biològic per compartir amb els altres companys.

presentació

 

· Donar a conèixer als infants un producte de Comerç Just que tenen a la seva vida diària.
· Fomentar que els pares coneguin la possibilitat de donar un berenar just als seus fills/filles.

objectius

 

Els nens posaran el que hagin portat sobre una taula.
Explicarem als nens que es tracta de productes de Comerç Just i que gràcies a això hi ha altres persones 
que poden viure millor. Comentarem que per fer aquests productes no hi ha treballat cap nen, i així ells 
poden també anar a l'escola.

preparació

tipus d’activitat

durada de l’activitat 20 min.

Treball a l’aula
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com està repartit el món

 

Dinàmica de grup per treballar a l'aula sobre les diferències entre Nord i Sud.

presentació

 

· Donar a conèixer el Comerç Just i els criteris pels quals es regeix.
· Mostrar les diferències que hi ha el Sud i el Nord.

presentació

tipus d’activitat

durada de l’activitat 30 min.

Treball a l’aula
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com està repartit el món

com es desenvolupa? 

Es demana als pares que els alumnes portin diferents productes:
· Arroz bullit
· Embotit
· Dolços
· I altres

A l'aula es fan tres grup: un ha d'estar format per 2 persones, un altre per 8 i l'últim amb la resta de nens 
i nenes.

El grup més nombrós sols ha de tenir un plat d'arròs (sense estovalles, ni plats ni coberts ni res)

El grup de 8 a de tenir estovalles, plats, coberts, i gots, i una quantitat de menjar raonable per nen i nena.

El grup de dos persones a de tenir els productes més bons, els que agraden més als nens i les estovalles, 
gots, etc...més bonics.

La dinàmica comença en deixar primer veure les reaccions de cada grup. Per dinamitzar que vagin sorgint 
situacions que després es puguin tractar a classe s'aconsella:

Anar al grup més nombrós per i comentar perquè no demanen a un altre grup que els donin alguna cosa.

Anar al grup de 8 i de 2 i comentar que negociïn alguna cosa a canvi del menjar.

Un cop finalitza la activitat comentar les situacions sorgides.

· Que menjava cada grup? Amb que menjava?
· Era proporcional la quantitat de menjar amb les persones?
· Quines negociacions han sorgir? Eren desproporcionades?

1

2

3

4
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drets laborals. drets fonamentalsdrets laborals. drets fonamentals

 

Es planteja un debat amb les preguntes següents:
· Quins drets laborals coneixeu? Fer una llista amb totes les aportacions que es facin en una pissarra 
  o un lloc on les vegi tot el grup).
· Els drets laborals són universals?
· Les dones i els homes tenen els mateixos drets? Tenen realment els mateixos drets en la pràctica?

com es desenvolupa?

 

Els drets dels treballadors i les treballadores són drets humans.
Tots els treballadors i les treballadores de tot el món tenen drets, inclosos els qui treballen des de casa, 
els nacionals i els emigrants, i també els qui treballen en fàbriques, oficines o plantacions. Aquests drets 
estan recollits en acords internacionals i en les lleis nacionals de molts països.

Tots els governs membres de les Nacions Unides han acordat que:

· Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets.
· Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.
· Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud.
· Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Els drets dels treballadors i les treballadores són drets humans i constitueixen un dret fonamental de 
tota persona:

· Gaudir d'unes condicions equitatives i satisfactòries de treball.
· Obtenir, sense cap discriminació, un salari igual per igual treball.
· Percebre una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència 
  conforme a la dignitat humana.
· Construir sindicats per a la defensa dels seus interessos i afiliar-s'hi.
· Gaudir de temps de descans i oci i, particularment, d'una limitació raonable de la jornada de treball i de 
  vacances periòdiques pagades.

material de suport
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mercats injustos, comerç just

 

Dinàmica de grup per treballar a l'aula. Es pot separar en dos dinàmiques diferents.

presentació

 

· Donar a conèixer el Comerç Just i els criteris pels quals es regeix.
· Mostrar les diferències que hi ha en drets laborals entre els treballadors del Sud i del Nord.

objectius

tipus d’activitat

durada de l’activitat 30 - 45 min.

Treball a l’aula
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L'activitat comença amb el plantejament al grup de les preguntes següents:

· Quines coses soleu comprar o triar quan aneu a les botigues?
· Què teniu en compte a l'hora de comprar aquestes coses?
· Alguna vegada heu pensat que la decisió que preneu quan compreu qualsevol cosa té conseqüències 
  o afecta altres persones?

A continuació es pot introduir que hi ha una comerç, com alternativa que s'anomena Comerç Just. 
Se'ls pregunta que si saben què és Comerç Just.

A partir d'aquí s'explica què és Comerç Just i el consum responsable (informació pel docent al blog.)

Per això és tan important comprar i saber què es compra, i sobretot, reflexionar sobre la nostra elecció: 

· És car o barat? 
· Realment ho necessito? Quan deu haver costat produir-lo? 
· Han pagat un preu just al productor? 
· Com afecta al consum d'aquest producte al medi ambient?

1

mercats injustos, comerç just

com es desenvolupa?

2

3

4
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l’origen del producte

 

Treball de recerca i dinàmica de grup.

presentació

 

· Que l'alumnat es fixi en la procedència dels articles que consumeixen habitualment.
· Donar a conèixer la diferència enter els països d'origen dels productes i els països on habitualment 
  es consumeixen.

OBJECTIUS

tipus d’activitat

durada de l’activitat 50 min.

Treball a l’aula

material necessari

· Mapa de Peters
· Embalatges de productes de Comerç Just; cafè, cacau, sucre...
· Powerpoint sucre.

material Suport

· Països productors de SUCRE: Brasil, Índia, Xina, Pakistan, Mèxic, Tailàndia i Colòmbia.
· Països productors de CAFÈ: Brasil, Colòmbia, Indonèsia, Mèxic, Bolívia, Perú i Nicaragua.
· Països productors de CACAU: Costa d'Ivori, Ghana, Indonèsia, Nigèria, Brasil, Camerun, Equador i 
                                                    Malàisia.
· Països amb major consum de SUCRE: Rusia, EEUU, Malàsia, Japó, Corea, Regne Unit i Canadà.
· Països  amb major consum de CAFÈ: Finlàndia, Noruega, Islàndia, Dinamarca, Països Baixos, Suècia, 
                                                                Suïssa, Alemanya, Bèlgica i Canadà.
· Països  amb major consum de CACAU: EEUU, Alemanya, França, Regne Unit, Rusia, Japó, Italia i Brasil.
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Com a pas previ a l'exercici de l'activitat, l'educador els demana que portin a classe els embalatges o les 
etiquetes de productes de Comerç Just com el sucre, el cacau, la xocolata.

Es fa una breu introducció en què s'explica que estudiaran els canals de producció i distribució d'alguns 
productes de consum habitual i que amb aquest fi analitzaran les etiquetes i els embalatges que han portat. 
La classe es divideix en grups de 5.
S'entrega a cada grup un Mapa de Peters i se'ls explica la peculiaritat d'aquest mapa. (plasmar una superfí-
cie corba, com la Terra, a una plana, com un mapa, requereix inevitablement una deformació dels angles o 
de superfície. A diferencia del mapamundi utilitzat normalment, el mapa Peters es basa amb la conservació 
dels angles i situa l'Equador al centre del mapa, donant així la mateixa importància als països del hemisferi 
nord que als països de l'hemisferi Sud). 

Se'ls demana que mirant les etiquetes i els embalatges que han portat, marquin sobre el mapa els països 
d'origen o/i els països on s'elabora aquest producte i la nacionalitat de les empreses que els comercialitzen 
(sempre que sigui possible, o al menys situar-les al continent que toca).

A continuació s'elegeix un portaveu en cada grup i es posen en comú els resultats a un Mapa Peters de 
grandària més gran, seguint aquests indicadors: 

     Quins països i continents han estat marcats com a llocs de producció o fabricació dels productes? 
     S'assenyalaran amb color vermell.
     
     De quins països són les marques o empreses dels diferents productes que s'han examinat? On són les 
     seus centrals? S'assenyalen de color blau.

(el més probable és que els productes estudiats siguin de marques que tinguin la seu als països del Nord- 
especialment països europeus o EUA-, però la manufactura dels quals s'hagi realitzat a països dels Sud o 
als països europeus amb un índex de desenvolupament més baix).

1

2

3

4

l’origen del producte

A

B
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Es planteja un debat amb les qüestions següents:

· Quines diferències hi ha entre els països marcats de blau i de vermell?
  (situació geogràfica, condicions de vida, nivell de riquesa del país...)

· Es consumeixen majoritàriament els productes als països productors?

· Som conscients de l'origen dels productes que normalment consumim? 
  Ens fixem amb les etiquetes?

Es pot aprofundir demanant als alumnes que busquin quins són els països on més quantitat d’aquests 
productes es consumeixen.

5

6

l’origen del producte
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els preus dels intermediaris

 

Una reflexió inicial que porta a què els participants entenguin clarament el paper dels intermediaris en el
comerç tradicional i la forma com actua el Comerç Just en benefici dels consumidors.

presentació

 

· Reflexionaran sobre el paper dels intermediaris en les propostes empresarials,
· Veuran la importància del treball comunitari, treballaran sobre el concepte de justícia.

objectius

 

L’activitat es realitza en tres rondes. Després de cadascuna caldrà fer una reflexió del que acaba de passar.

material de suport

Treball a l’aulatipus d’activitat

durada de l’activitat 25 min.
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els preus dels intermediaris

 

El dinamitzador forma grups. Hi haurà un de 6 treballadors, un de 5 treballadors i un de 4 treballadors. La resta 
han de ser grups formats per equips de 3, 2 o 1 treballador.
Cada equip rep una taula de càlcul del preu dels productes.
Amb el nombre de treballadors es calcula el preu al qual s’hauria de vendre el producte. Els membres del grup 
poden arrodonir el preu al qual volen acabar de vendre’l per guanyar diners i no només cobrir despeses.
El dinamitzador de l’activitat dibuixa a la pissarra una taula de càlcul del preu final.
Col·loca a la taula el preu de cada sac decidit per cadascun dels grups.
Després dobla el seu preu a la casella de l’intermediari 1 i el torna a doblar a la de l’intermediari 2. Aquest serà 
el preu final al què es vendrà el producte al mercat. El dinamitzador marcarà en la darrera columna la diferència 
entre el que ells han cobrat i el preu final.

Exemple:
Un grup de 2 persones té 360 monedes de despeses i pot fer 40 sacs.
Per tant cada sac el pot vendre com a mínim a 9 monedes (si vol guanyar més pot pujar el preu). El preu de 
mercat, després dels intermediaris, serà de 36 monedes.
Un grup de 6 persones té 760 monedes de despeses i pot fer 120 sacs que els pot vendre, com a mínim a 6,3 
monedes. El preu de mercat serà de 25,3 monedes.

Un cop es veu el preu final i el que s’ha cobrat, es pregunta als participants:

· Qui ha guanyat més en aquesta operació?
· Qui de totes les persones que guanyen diners ha treballat més?

ronda 1. el preu de les coses

 

El dinamitzador diu que només comprarà sacs a 30 monedes cadascú. A partir d’aquí cada grup haurà 
de calcular què passa quan els intermediaris es queden la seva part.

A partir del que s’ha obtingut es treballen les següents preguntes:

· Quants grups poden vendre el seu producte i cobrir les despeses?
· Qui ha guanyat diners?
· Com podrien canviar aquesta situació?

ronda 2. el mercat mana
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els preus dels intermediaris

 

Tots els grups escullen el nombre de treballadors que volen tenir. L’única condició és que han de ser més de 
6 treballadors per grup.
Tal i com s’ha fet a la primera ronda es calcula el preu dels seus sacs segons el nombre de treballadors.
Un cop tenen el nombre de sacs i el seu preu, es col·loca el preu al mercat eliminant els intermediaris.
A partir del que s’ha aconseguit cal reflexionar sobre les següents qüestions:

· Quin és el preu final al mercat?
· El preu és més econòmic en grups grans o petits?
· Els productors podrien cobrar millor encara que es marqués un preu fix de mercat de 30 monedes?
· Per què creieu que el comerç just demana que els treballadors estiguin agrupats?
· A més del preu al què es venen els productes, quins altres guanys creieu que es poden tenir si es 
  treballa en petits grups?

ronda 3. comerç just
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GRUP PREU 
DEL SAC

INTERMEDIARI 1
(X2)

INTERMEDIARI 2
(X2)

PREU FINAL
PER SAC

DIFERÈNCIA AMB EL QUE
HAN COBRAT (BENEFICIARIS
PELS INTERMEDIARIS)

TAULA DE CÀLCUL DEL PREU FINAL
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TAULA DE CÀLCUL DEL PREU DELS PRODUCTES

nombre de treballadors

Sous

Eines i maquinària

Productes del camp

Sacs

Treballadors x 100

Treballadors x 20

Despeses / Nombre de sacs

Per calcular el preu mínim al qual ha de sortir cada sac has de fer la següent operació:

Nota: per calcular els sous cal multiplicar el nombre de treballadors x 100, i per calcular els sacs, cal multiplicar 
el nombre de treballadors x 20.

100

60

despeses

concepte coM ES calcula

despeses totals

total

producció

concepte coM ES calcula

despeses totals

total
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GRUP PREU 
DEL SAC

INTERMEDIARI 1
(X2)

INTERMEDIARI 2
(X2)

PREU FINAL
PER SAC

DIFERÈNCIA AMB EL QUE
HAN COBRAT (BENEFICIARIS
PELS INTERMEDIARIS)

TAULA DE CÀLCUL DEL PREU FINAL
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TAULA DE CÀLCUL DEL PREU DELS PRODUCTES

nombre de treballadors

Sous

Eines i maquinària

Productes del camp

Sacs

Treballadors x 100

Treballadors x 20

Despeses / Nombre de sacs

Per calcular el preu mínim al que ha de sortir cada sac has de fer la següent operació:

Nota: per calcular els sous cal multiplicar el nombre de treballadors x 100, i per calcular els sacs,cal multiplicar 
el nombre de treballadors x 20.

100

60

despeses

concepte coM ES calcula

despeses totals

total

producció

concepte coM ES calcula

despeses totals

total
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Un esmorzar molt just

 

Els infants portaran a classe un esmorzar de Comerç Just i biològic per compartir amb els altres companys.

presentació

 

· Donar a conèixer als infants un producte de Comerç Just que tenen a la seva vida diària.

· Fomentar que els pares coneguin la possibilitat de donar un esmorzar just als seus fills/filles.

objectiuS

 

Els nens posaran el que hagin portat sobre una taula.
Explicarem als nens que es tracta de productes de Comerç Just i que gràcies a això hi ha altres persones 
que poden viure millor. Comentarem que per fer aquests productes no hi ha treballat cap nen, i així ells 
poden també anar a l'escola.

preparació

tipus d’activitat

durada de l’activitat 20 min.

Treball a l’aula
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Dinàmica de grup: 
Què és el Comerç Just?
Aquesta primera reflexió introdueix els alumnes sobre la visió àmplia del concepte de Comerç Just.

presentació

A través de les activitats d’aquesta unitat els alumnes:
· Reflexionaran sobre els diferents conceptes que s’amaguen darrere del Comerç Just.
· Analitzaran els aspectes del Comerç Just que ajuden a una comunitat.

objectius

tipus d’activitat Treball a l’aula

durada de l’activitat 30 min.

el justòmetre
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Historia de l'Exolina
Cartells amb propostes empresarials
Dinàmica per a la reflexió final
Pissarra i guixos retoladors

material

Es llegeix o s’explica la història del poble de l'Exolina. Cal que el dinamitzador sigui molt curós en els 
detalls, mostrant la situació del poble i el caràcter assembleari de la comunitat.
S’explica al grup que tots són l’assemblea del poble i han de votar quina és el model d’empresa que 
volen. El dinamitzador dibuixa a la pissarra un marcador: és el justòmetre. A l’inici de la dinàmica el 
justòmetre es troba a zero.
Es presenten les propostes per parelles, és a dir, es llegeix la proposta 1a i 1b i es decideix. Un cop 
es llegeixen les dos, es vota a mà alçada. Es llegeix la conseqüència de cada elecció i es sumen o 
resten punts en el justòmetre segons el que s’hagi escollit (i així sucessivament amb cada proposta). 
Per arrodonir la dinàmica es llegeix què hauria passat si haguessin escollit en l’altra direcció.

La dinàmica s’acaba quan s’han escollit totes les propostes.

desenvolupament

Història de l'Exolina
L'Exolina viu en un poble molt i molt petit de Nicaragua. 
Darrerament al seu poble la situació comença a ser crítica: 
no hi ha feina i la sequera tan forta que pateixen ha fet que 
tots els pagesos perdessin la collita.
Un viatger que passava pel poble, en veure la problemàtica 
que patien, els ha parlat que en altres llocs, els membres del 
poble s'ha agrupat per tal d'aconseguir un lloc de feina digne 
per a tots. La idea entusiasme tothom i posen fil a l'agulla i 
a fer una feina a la seva mida.
Tot el poble busca informació i es reuneixen per decidir quin 
tipus d'empresa volen muntar. Tots escolten amb atenció, 
perquè saben que ho han de fer molt bé, els va el seu futur. 
A partir d’aquí podran veure quin és el millor model d'empresa.

material de suport

el justòmetre
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A la gent l’interessa disposar de diners. L'empresa que us proposo us pagarà un sou gairebé el doble del que 
paguen les altres empreses.
El problema és que no sabrem quanta feina hi haurà cada dia i, per tant, cada matí direm qui vindrà a treballar 
amb nosaltres.
Conseqüència
No tenir un contracte de treball, crea precarietat laboral.
Al final, encara que els jornalers cobrin més diners, no tenen cap seguretat i, per tant, acaben buscant-se 
una altra feina en qualsevol altre lloc.

JUSTÒMETRE: 5

proposta 1a

Proposta 1b

Us proposem muntar una empresa arrelada al poble. Aquesta empresa no només ha de pagar uns sous 
justos a tots els treballadors sinó que, a més, tots els guanys que es generin anualment es quedaran a 
la comunitat.
Cada final d'any es decidirà on es volen invertir els diners tenint com a prioritat l'educació.
Conseqüència
Els guanys que generen les empreses de comerç just no es queden a la butxaca d'uns pocs, sinó que 
tornen al poble d'una forma o un altra.
D'aquesta forma s'assegura que els treballadors estiguin bé en el seu territori i es posen les bases per 
acabar amb les deficiències d’infraestructures, educació i sanitat. Els beneficis de l'empresa repercuteixen 
a tota la comunitat.

JUSTÒMETRE: + 5

Proposta 2a

El que interessa és que els sous siguin correcteS...però que a més a més el treball sigui estable. Una família 
ha de saber quants diners ingressa cada mes.
Per tant us proposem una empresa que contracti les persones i els asseguri un sou fix mensual.
Conseqüència
Les empreses han d'acabar permetent que les persones que hi treballin tinguin una seguretat en el seu lloc 
de feina. D'aquesta manera s'assegura una estabilitat en el territori i no s'afavoreix que la gent marxi a viure 
a un altre lloc.

JUSTÒMETRE: +5

el justÒmetre
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El millor és deixar que una gran empresa s'ocupi del nostre negoci. Ells sabran què és millor per a nosaltres i, 
com que podran treure millors rendiments, pagaran millors sous als treballadors.
Conseqüència
Una empresa que no està arrelada al territori no sap les necessitats dels seus treballadors. Si els beneficis 
marxen lluny, hi ha mancances estructurals, d'educació i sanitat que continuen. Per tant el lloc de feina no 
assegura que la gent hi visqui bé

JUSTÒMETRE: - 5

La nostra proposta és fer una escola que doni servei a tots els nens. L'escola tindrà professors formats a 
les millors universitats i amb materials didàctics contrastats.
Conseqüències
Una escola, per molt bona que sigui, hauria d'estar arrelada al territori. Els seus professors, a més d'estar 
ben formats, han de conèixer les necessitats i la dinàmica de la comunitat.
Una proposta com aquesta, a la llarga, podria acabar desarrelant l'escola de la cultura de la comunitat.

JUSTÒMETRE: 5

proposta 2b

Proposta 3a

La nostra proposta d'escola es basarà en dos aspectes: la formació continuada dels treballadors i la for-
mació bàsica arrelada al territori.
Per aquest motiu els treballadors tindran una formació tècnica del seu ofici i, a més, una formació genèrica 
de treballar cooperativament.
La formació escolar, adreçada als més petits, la portaran a terme professionals del país amb materials 
elaborats especialment que parlin de la realitat del poble.
Conseqüència
Una proposta formativa no pot quedar-se només amb els infants; ha de capacitar tots els treballadors, inde-
pendentment de la seva edat.
La formació ha d'estar arrelada al lloc on es porti a terme per tal d'assegurar que els infants valoren la seva 
cultura i la seva llengua.

JUSTÒMETRE: + 5

Proposta 3b

el justÒmetre
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La nostra proposta de feina, a més de tenir en compte que els sous siguin justos, donaran veu a la dona per 
tal que tingui un pes a la seva comunitat.
Conseqüència
En molts casos es valoren les persones pel que aporten a l'economia familiar. Si les dones ingressen una 
quantitat important de diners guanyen pes en la presa de decisions de la comunitat. Per això les propostes de 
Comerç Just donen un paper important a la dona.

JUSTÒMETRE: + 5

Com que pagarem uns bons sous, les dones no hauran de treballar i es podran dedicar a la família. 
D'aquesta forma assegurarem que les mare estaran per l'educació dels seus fills.
Conseqüència
El paper de la dona no pot quedar relegat només a les tasques familiars. Hi ha comunitats que no donen 
importància a aquest paper i, per tant, les dones no tenen ni veu ni vot, amb tot el que això significa.

JUSTÒMETRE: - 5

proposta 4a

Proposta 4b

La nostra proposta empresarial té en compte l'ecosistema on es desenvolupa.
Per tal de no estirar mes el braç que la màniga tota l’agricultura serà ecològica i no usarà cap mena de 
producte químic en la seva elaboració.
Conseqüència
L'agricultura ecològica té en compte l'equilibri dels ecosistemes. L'ús d'aquests productes, a més de 
respectar la terra i la vegetació autòctona, resulta de mé s qualitat per al consumidor.

JUSTÒMETRE: + 5

Proposta 5a

El que es necessita és desenvolupar una proposta econòmicament rentable. Per aquest motiu es comptarà 
amb uns especialistes que proposaran els productes químics que assegurin una millor collita.
Conseqüència
Els productes químics, a la llarga, acaben per fer malbé la terra, a més de no ser de tanta qualitat com 
els ecològics.
A més, si no es conrea vegetació autòctona s’acabarà malbaratant l'ecosistema.

JUSTÒMETRE: - 5

Proposta 5B

el justòmetre
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Anàlisis d’anuncis publicitaris de revistes

 

Anàlisis dels diferents elements i estratègies que utilitza la publicitat per fomentar el nostre consum.

presentació

 

Reflexionar sobre la influència de la publicitat al nostre consum.
Tenir una bona actitud crítica davant la publicitat.

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 55 min.

Treball a l’aula
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Es divideix al grup en subgrups de quatre a sis membres (depenent dels alumnes de l’aula) i s’entrega a 
cada un d’ells un retall amb un anunci publicitari.

A continuació s’anota a la pissarra, i s’expliquen breument, alguns dels aspectes als que deuen fixar-se bé per realitzar 
l’anàlisi:

- Logotip (forma, tamany, quantitat i lloc d’ubicació)
�
 ������
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����
�
��
���
���������
�̀������[
- Color, formes, tipus de lletres, etc.
- Imatges (a què representen i què pretenen evocar amb la representació)
�
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Per últim, es demana que responguin la següent qüestió ¿ Què estan venent a més del producte X? 
i que facin un slogan propi sobre l’anunci basant-se amb la següent frase:

Si compres_______________ has de tenir_____________

1

Anàlisis d’anuncis publicitaris de revistes

Desenvolupament: 

2

3

Es dona un temps per a que treballin l’anàlisi en cada grup i posteriorment es realitza una posada en comú. 
El professor pot anar estimulant la participació. Per exemple:

- A quina classe de persona creieu que es dirigeix aquest anunci? Perquè?
- Creieu que es cert el que es diu a l’anunci?
- Que canviaries de l’anunci per fer-lo més convincent?
- Creus que els anuncis són sexistes o classistes?
- Creus que algú pot ser millor persona, ser més feliç o tenir més èxit per utilitzar determinats productes?
- Creus que hi ha publicitat perquè hi ha consum oi bé que hi ha consum perquè hi ha publicitat?
- Quin creus que és l’objectiu de la publicitat?
- Us sembla que la publicitat actual és bona?
- Quina és per a vosaltres la marca que més i millor publicitat fa al món?

Normalment diuen que la cocacola, pel que es pot preguntar a continuació quans diners creuen que 
inverteixen en publicitat ( al 2003 era al voltant de 5000 milions de dòlars)

4

Retalls de publicitat

Material necessari: 
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Benvinguts a la conferència de la OMCJ

 

Comprenguem els beneficis del Comerç

presentació

 

Visualitzar com el Comerç en si no es dolent, sinó que les regles actuals no són justes.

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 1 Hora.

Treball a l’aula
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Es reparteix a tots els alumnes la Taula de beneficis.

Cada lletra vol dir un país. Cada país tractarà d’augmentar la seva riquesa comerciant els bens amb altres països.

El intercanvi és un a un. Es a dir: al intercanviar una unitat A s’obté una unitat B, a canvi de dos unitats A, s’obtenen 
dos unitats B.

Cada país té al inici deu unitats de cada ben.

1

Benvinguts a la conferència de la OMCJ

Descripció: 

2

3

4

Cada país deurà buscar un intercanvi que li permeti guanyar més diners al comerciar. Per exemple, si 
el país A intercanvia amb el B una unitat d’A a canvi d’una B, el país A passarà a tenir nou A i una B, 
que vol, dir 17.000+2.000 (segons la taula)

5

Cada grup tindrà 10 minuts per discutir la seva estratègia de grup. A continuació es donarà inici a la fase 
de negociació amb la resta de grups, en base a la seva estratègia escollida (aprox. 15 minuts).

6

Un cop passat el temps, els grups fan recompte dels diners aconseguits, i s’adonaran que tots han sortit 
guanyant. Així, si el comerç fos just, tots sortiríem guanyant.

7
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Benvinguts a la conferència de la OMCJ

Fitxa per l’alumne 

Unitats  A B C D E 
1 5000 2000 6000 4000 3000 
2 9000 3900 11000 7500 5500 
3 12000 5400 15000 10000 7500 
4 14000 6600 18000 11500 9000 
5 15000 7600 19000 12500 10000 
6 15800 8400 19900 13200 10800 
7 16400 9000 20700 13700 11500 
8 16800 9400 21400 14000 12100 
9 17000 9600 22000 14200 12600 
10 17100 9700 22500 14300 13000 
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Benvinguts a la conferència de la OMCJ

 Lletres per retallar i entregar a cada grup

 

A B C D E 
A B C D E 
A B C D E 
A B C D E 
A B C D E 
A B C D E 
A B C D E 
A B C D E 
A B C D E 
A B C D E 

 59



CREANT XARXA

 

L'activitat consisteix en fer un entramat com una xarxa entre tots els alumnes de l'escola partint de quatre 
objectius: un món alegre, un món en pau, un món amb respecte i un món just.

presentació

 

Visualitzar com el treball en Xarxa aconsegueix fer grans coses.

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 1 Hora.

Treball a l’aula
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Durant una setmana a l’escola es programen diferents activitats, a les quals els alumnes van aconseguint 
cintes de diferents colors. Han de ser activitats sobre solidaritat.

Passat la setmana, tots els alumnes es reuneixen al pati, i van lligant les cintes fins a crear una xarxa, visualitzant les quatre 
premisses: Un món alegre, en pau, amb respecte i molt just.

1

creant xarxa

Descripció: 

2

Cinta de quatre colors diferents.

Material necessari: : 
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El preu de la xocolata

 

Es tracta d’un joc per reflexionar sobre els intermediaris que participen del Comerç Internacional

presentació

 

Prendre consciència de la desigual distribució dels beneficis i conèixer  de forma bàsica la situació actual 
del comerç internacional i algunes de les conseqüències que aquest model té tant pels productors com 
pels consumidors.

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 55 min..

Treball a l’aula

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 
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1

El preu de la xocolata

Descripció: 

2

3

4
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Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 
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El preu de la xocolata

Pautes per a la reflexió del grup 

Comentar els sentiments: Com s’ha sentit cadascun dels grups? Algun d’ells s’ha sentit explotat? 
Hi ha hagut diàleg? Imposició? Manipulació?

Comparar els repartiments de les dues tabletes i les seves implicacions: És just el repartiment dels beneficis? 
Qui es beneficia més del repartiment desigual?

1

2

Què es pot fer perquè els beneficis es reparteixin de manera més justa? Hi ha alternatives al comerç de les 
transnacionals (“injust”)?

3

A quines altres situacions es pot aplicar aquesta experiència?4

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 
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el preu de la xocolata

 Papers per als grups

 

El Cultivador
El vostre grup representa un camperol equatorià que té un petit terreny on conrea cacau. Els seus arbres 
produeixen dos collites a l’any.

Per tirar endavant el conreu, treballen tot el dia ell i els seus dos fills grans.

Ven la seva producció a un intermediari local i amb els diners que en treu ha:

- Pagar les despeses que genera aquest conreu (adobs, pesticides...)

- Cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, habitatge, sanitat i educació) de la seva família.

La xocolata val 1€. Heu de decidir quina part d’aquests diners correspon a l’agricultor d’acord amb 
les despeses i el treball realitzat.

L’intermediari local
El vostre grup representa un intermediari local que compra i emmagatzema la producció de cacau d’una 
extensa àrea d’Equador on hi ha 200 agricultors.

Té tres naus habilitades per guardar-hi la producció constant al llarg de tot l’any i que va venent a la 
companyia transnacional.

Els seus ingressos són constants durant tot l’any, però el marge de beneficis per cada cacau no és 
bastant i té bastants despeses.

La xocolata val 1€: heu de decidir quina part d’aquest diners corresponen a l’intermediari d’acord amb 
les despeses i el treball realitzat.

Heu de pressionar sobre l’agricultor negociant preus més baixos per augmentar el marge de beneficis, 
ja que no resulta fàcil fer-ho sobre la companyia transnacional.

1

2

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 
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el preu de la xocolata

 Papers per als grups

Companyia transnacional
El vostre grup representa una companyia transnacional del sector de l’alimentació que, entre molts 
altres productes, treballa amb cacau.

Té grans plantacions de cacau a Equador, treballades per assalariats, d’on obté la pròpia producció 
que ven arreu del món.

Però també li interessa compra cacau als intermediaris locals, per evitar que ho faci la competència, i 
dominar encara més el mercat.

La xocolata val 1€: heu de decidir quina part d’aquests diners correspon a la companyia d’acord amb 
les despeses i el treball a realitzar.

En el tracte amb els intermediaris locals, heu de procurar que el preu a pagar sigui baix. Amb la majorista 
heu de fer el contrari perquè el benefici de la companyia sigui el màxim possible.

Cal tenir en compte que la companyia té la seva pròpia producció (i per tant beneficis) i que tant 
l’intermediari local com el majorista només poden negociar amb la companyia.

3

Majorista
El vostre grup representa un majorista que compra cacau a la companyia transnacional per distribuir-les 
entre les botigues. Tot i que el marge de beneficis por ser reduït, té l’avantatge de vendre una gran 
quantitat de mercaderia.

La xocolata val 1€: heu de decidir quina part d’aquests diners correspon al majorista d’acord amb els 
costos i el treball realitzat.

Intentar elevar els teus beneficis apujant els preus al comerciant al detall ja que no serà fàcil 
aconseguir-ho amb la companyia transnacional.

4

Comerciant al detall.

El vostre grup representa un comerciant al detall que ven xocolata en una botiga.

El guany per cada xocolata que ven ha de ser elevat, tenint en compte que ven quantitats petites i 
que la botiga implica grans despeses.

La xocolata val 1€: heu de decidir quina part d’aquests diners correspon al comerciant al detall d’acord 
amb les despeses i el treball realitzat.

5

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 
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El preu de la xocolata

a

b

0.�� �omerciant al detall 
0.�� Majorista 
0.�� Companyia transnacional 
0.16 Intermediari local 
0.10 Productor 67



EL RESTAURANT DEL MÓN

 

Joc de rol que planteja la situació de desigualtat Nord-Sud centrada en l’aspecte de l’alimentació com a fil 
conductor a partir del qual va apareixent tot l’ampli ventall de condicionants i implicacions que conformen 
aquesta desigualtat.

presentació

 

Afavorir les capacitats d’anàlisis, estimular l’empatia amb el tercer i el quart món, afavorir una actitud de 
compromís i de presa de decisions de grup per intentar canviar l’estat de coses. Estimular la recerca 
d’estratègies per a la resolució de conflictes dins del propi grup.

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 1 Hora..

Treball a l’aula

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 
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Disposem de 4 taules, un cambrer/a (un membre del grup), i un/a policia (a de tenir un ascendent en el 
grup per si es compliquen les coses). A cada taula li assignem un color.

Taula del país més ric: EUA...(4 persones): paren la taula amb tot luxe de detalls. 
Tovalles i tovallons de roba, plats, coberts, copes i coberteria el més complert possible, unes espelmes 
i música suau. Un gerro d’aigua. La identifiquem amb una tarja de color vermell.

Taula d’un país continent mig. Europa...(4 persones): Tovalles i tovallons de 
paper, plat, got cullera, forquilla i ganivet. Un gerro d’aigua. No li falta res necessari però ha de quedar 
clar que el seu estàndard està per sota de a vermella. Tarja de color blau.

Taula d’Àsia (11 persones): Doble espai que les anterior. Cinc cadires. Tres plats. Dos 
gerros d’aigua. Tarja de color groc.

Taula d’Àfrica (6 persones): Doble espai com la d’Àsia. Buida. Sense cadires. Tarja de 
color verd.

El cambrer/a serà el mestre de cerimònies. És l’únic que sap l’objectiu del joc, l’estratègia que farà servir 
i el què representa cada taula.

Els convidats són reunits fora del restaurant i reben aleatòriament una tarja de color. Se’ls recorda que en 
un joc de rol cadascú ha de cenyir-se al seu paper final. No s’explica RES del joc. Només saben de del 
dia anterior que són convidats a esmorzar (es pot variar aquest punt segons les realitats de cada centre). 
Per tant ningú aquell dia porta el seu esmorzar habitual.

Taula vermella: 4 cacaolats, 4 croissants de xocolata, 8 magdalenes, una bossa de patates xip, 
4 coca-cola, cacauets, pipes.

Taula blava: vuit magdalenes, una bossa de patates xips, coca cola de litre, cacauets, pipes.

Taula groga: cacauets i pipes.

Taula verda: pipes

EL RESTAURANT DEL MÓN

Descripció: 

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 

Ingredients (a poder ser, de Comerç Just):
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EL RESTAURANT DEL MÓN

Desenvolupament: 

Es reparteixen entre els alumnes targetes amb els colors de les taules (4 vermelles, 4 blaves, 11 grogues i 6 
verdes). El cambrer/a crida, ceremoniosament, els membres de la taula vermella. Entra i els acomoda, sempre 
amb moltes atencions. Després crida els de la blava igual de servicial. Després, la resta rep el permís per entrar 
sense fer massa soroll per no destorbar els que escolen música.

A partir d’aquí el cambrer comença a servir amb parsimònia i provocació estudiada la taula vermella. Després 
la blava. Finalment, com qui dona menjar a les gallines, posa cacauets i pipes a la groga, i pipes a la vera. 
Això es tot.

Els rics van menjant. Els pobres es desesperen i , de tant en tant, rebem del cambrer una ració mínima de pipes 
o cacauets. Si sobre menjar a les taules dels rics el cambrer el llença a les escombraries, estratègicament 
�����������
�
���
���������

El/la policia vetlla perquè els pobres no traspassin la frontera ni importunin els rics. Segurament el conflicte 
pujarà de to. Els rics poden, si se’ls acut, anar a les taules dels pobres a fer caritat, compartir...

És molt interessant que hi hagi un o varis observadors externs que no intervenen en el joc.

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 

Conclusions::

Quan acaba el joc la gent acostuma a estar molt alterada. Deixem una estona d’esbarjo, que es relaxin una 
mica i que prenguin distància.

Assemblea: Cada alumnes fa una valoració personal per escrit contestat un qüestionari. Es pot fer a nivell 
oral. En una primera roda de paraules cadascú explica com s’ha sentit, i concreta els sentiments més intensos: 
ràbia, enveja, vergonya, mala consciència, denúncia, revenja... 

Després l’observador/s explica els comportaments que s’han donat a nivell global, de grup i de persones. 
Primer s’evidenciarà el conflicte real creat en el grup, després es verbalitzaran les possibles actuacions 
alternatives que haguessin pogut evitar la injustícia viscuda, qui queda amb mala consciència acostuma a 
demanar una segona oportunitat (se’ls fa veure que per a milions de persones aquesta segona oportunitat 
no existeix...) i, finalment, el grup arriba a extrapolar la situació i a entendre “des de dins” el problema global 
que denunciava el joc i es planteja possibles solucions. Si podem arribar a “què hi podem fer nosaltres”, 
haurem tancat el cercle.
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el tabú

 

Es tracta d’un joc per familiaritzar-se amb els conceptes de Comerç Just a través del joc del Tabú.

presentació

 

Aprendre els diferents conceptes de Comerç Just.

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 55 min.

Treball a l’aula

71



Es fan 4 grups amb els alumnes de classe. Aquests quatre grups es divideixen en dos grups. (es a dir, 
seran dos grups de dos grups). 

Es treballarà amb cada grup de la següent manera:

El grup que comença agafa les cartes del Tabú. Cada carta té un concepte de Comerç Just. Es tracta de definir el 
concepte de cada carta sense dir les paraules prohibides que aparèixer escrites. Un alumne tindrà un minut per 
explicar als del seu equip el major número de cartes que pugui. 

Un alumne de l’equip contrari haurà de controlar que no digui les paraules prohibides.

 

1

creant xarxa

Desenvolupament:i  

2

Guanyarà l’equip que més cartes endevini.33
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Llicenciatari 

� Permís
� Document 
� Importador 
� Empresa 

� Dret 

Protecció 
Mediambiental 

� Ecologia 

� Defensa
� Natura 

� Preocupació 

� Entorn 

Estàndadrs 

� Criteris 

� Productes 

� Patró 

� Model 
� Norma 

Certificació 

� Segell 
� Assegurar 
� Auditoria 

� Document 
� Veritat 

Treball Infantil 

� Ocupació 

� Prohibició 

� Menors 

� Explotació 

� Nens 

Cooperativa 

� Democràtica 

� Organizació 

� Empresa 

� Treball
� Grup 

Petit Productor 

� Agricultor 
� Sud 

� Pobresa
� Camp 

� Fruit 

Comerç Just 

� Comprar 
� Vendre 

� Produïr 
� Equitatiu 

� Millor 

Preu mínim 

� Pagar
� Segur 
� Menys 

� Mercat 
� Cost 
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Cacao 

� Dolç 

� xocolata
� Gra 

� Pols 

� Postre 

FLO- CERT 

� Organisme 

� Fairtrade 

� Assegurar 
� Certificador 
� Auditor 

Cultiu Orgànic 

� Ecològic 

� Natura 

� Respectuós 

� Tradicional 
� Ambient t

Preu Just 

� Cost 
� Sostenible 

� Producció 

� Pobressa 

� Pagar 

Compra 
Responsable 

� Concienciació 

� Sensibilizació 

� Repercussió 

� Pagar 
� Tenda 

Cadena de 
Subministres 

� Productes 

� Compra 

� Escollir 
� Proveïr 
� Valor 

Traçabilitat 

� Identificar 
� Seguir 
� Etapes 

� Processos 

� Segur 

Prima Comerç Just 

� Pagar 
� Preu 

� Invertir 
� Diners 

� Extra 

Sostenibilitat 

� Mantenir 
� Ambiental 
� Econòmic 

� Desenvolupament 
� Social 
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Producte 
de Qualitat 

� Superior 
� Propietats 

� Característica 

� Millor 
� Bo 

Relacions 
Comercials Estables 

� Segureta
� Fiabilitat 
� Compra 

� Preu 

� Mantenir iiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Desenvolupament 

� Progrés 

� Economia 

� Producció 

� Nivell 
� Vida 

Pobressa 

� Riquesa 

� Escassetat 
� Explotació 

� Desenvolupament 
� Diners 

Inversió a 
la Comunitat

� Diners 

� Familia 

� Educació 

� Sanitat 
� Poble 

Cultiu Tradicional 

� Ecològic 

� Respectuòs 

� Natura 

� Costums 

� Antic 

Prefinanciació 

� Diners 

� Abans 

� Seguretat 
� Crèdit 
� Pagar 

Condicions 
Laborals Dignes 

� Traball 
� Just 
� Seguretat 
� Salut 
� Salari 

Països del Sud 

� Mapa 

� Agricultura 

� Pobressa 

� Desenvolupament 
� Baix 
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Consumidor 

� Comprar 
� Producte 

� Gastar 
� Cosa 

� Tenda 

Preu de Mercat 

� Pagar
� Compra - venta 

� Negoci 
� Economia 

� Comerç 

Igualtat 
Home -  Dona 

� Sexisme 

� Discriminació
� Equivalència
� Masclisme 

� Gènere 
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UN JOC ...PER ENTRENDRE ALGUNES COSES

 

Es tracta d’un joc de simulació sobre el sistema d’intercanvis comercials entre els països industrialitzats i 
els països més desfavorits.

Presentació

tipus d’activitat

durada de l’activitat 45 min.

Manualitat

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 

Afavorir la presa de decisions als participants, dels mecanismes de base de l’explotació dels països més 
desfavorits i els nostre paper amb ells.

objectiu

Grup de 20-30 participants, dividits en 4 grups, observadors i animadors. A partir dels 12 anys.

Participants:

Una sala gran, 4 taules i tantes cadires com participants, 18 cartolines, 3 regles, 3 llapisses, 4 tisores, 
2 compàs, una pissarra i guixos (o tauler o retolador).

Material: 
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L’animador presenta les consignes sense especificar massa la dinàmica ni la temàtica a debatre, per no 
condicionar als participants i afegir un component d’intriga que motivi la curiositat. Tan sols s’anuncia que 
hi ha determinats fenòmens a la vida difícils d’entendre, si no és a través d’una vivència prèvia (component 
socioafectiu), i un a nivell mundial és el que intentarem reproduir.

Es divideix als participants en 4 grups (que representa 4 països, encara que no se’ls hi digui) de igual número 
de membres, i al menys un observador per grup, a més d’algun general.

La consigna és la de fabricar quadrats i rodones retallats perfectes.

Cada equip rebrà diferent material, així que podran negociar entre ells, però sols a través dels seus 
representants (ambaixadors) fixes, que es reuniran fora de la zona de les taules. A cada taula també hi ha 
d’haver un observador, que anotarà tot el que vagi passant al grup.

Ningú pot fer servir res que no distribueixi el professor.

UN JOC ...PER ENTRENDRE ALGUNES COSES

Plantejament:  

Desenvolupament: 

Abans de que comenci el joc, es pren als observadors sense que la resta escoltin el que els hi diran. Se’ls 
assigna a cada un, un grup a observar i se li donen les instruccions, que poden ser: prendre nota per escrit 
del que diuen i fan els participants, la seva forma d’organitzar-se, els intercanvis que fan... A ells si se’ls 
explica la dinàmica i els països que representen, així com el material que se’ls ha entregat.

El material s’entrega de la següent manera:

Es dona la senyal per començar, anunciant que hi ha un temps de 25 a 35 minuts. L’animador anirà reben 
les cartolines i les acceptarà o no segons com estiguin fets. S’anirà anotant les cartolines que va entregant 
cada equip a la pissarra. Una vegada acabat el temps, es passa a la avaluació.

Equip Matèries primes- Cartolines Coneixements- regles i 
llapisses 

Tecnologia- 
tisores 

Mà d’obra 
qualificada- compàs 

1 2  3  1 1 
2 1 3 3 1 
3 7 - - - 
4 8 - - - 
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UN JOC ...PER ENTRENDRE ALGUNES COSES

 S’analitza cóm s’han sentits els perdedors i quines creuen que han sigut les causes del fracàs.

A continuació es fa el mateix amb els guanyadors.

Posteriorment, els observadors resumeixen els que han anotat durant el transcurs de la dinàmica.

Finalment es passa a preguntar en quin aspecte s’ha reproduït una situació internacional i quin sentit 
té cada un dels materials que s’han fet servir.

 

Avaluació: 

L’animador por influenciar al curs dels esdeveniments fent córrer rumors (si el joc no s’anima), o incitar a 
la revolució... 

 NOTA: 
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UN JOC ...PER ENTRENDRE ALGUNES COSES

Un Joc per entendre les coses

Les relacions comercials entre el Nord i el Sud són molt difícils i complexes d’explicar.

GUANYA QUI MÉS ACONSEGUEIXI

1 Seguiu les instruccions del vostre mestre o mestra al peu de la lletra.

2 L’objectiu del joc és guanyar OCUS, com més millor, construint o       
             perfectament dibuixats i retallats segons les instruccions.

3 Tots podeu comprar o vendre a partir del que teniu i de l’objectiu que us hagueu proposat. 
             Guanya qui més n’aconsegueixi.

4 Al lloc de compra i venda les coses es ven a un preu i es compren a un altre. Compte!

Els quadrats: 15 ocus
Les rodones: 25 ocus

5 A més de tots els jugadors hi ha d’haver un observador per grup, el qual ha d’anar anotant el que 
             vegi  i li cridi l’atenció mentre duri el joc, el qual ha d’anar anotant tot el que vegi i li cridi l’atenció 
             mentre duri el joc, segons les instruccions del mestre o mestra.

6 Quan finalitzi el temps de joc, cada equip ha de comptar els diners que ha guanyat i el valor del 
             material de què disposa, i ho ha d’anotar a la pissarra.

7 A partir d’aquí, els observadors han de presentar les seves notes i s’han de comentar tots els 
             aspectes que hagin cridat l’atenció de les condicions del joc i de la seva dinàmica.

Fitxa per l’alumne   

Un Joc per entendre les coses

GUANYA QUI MÉS ACONSEGUEIXI

2 

1 

3 

4 

Lloc de compra i venda Preu de compra Preu de venda 
Fulls de paper 4 ocus 12 ocus 
Llapis 8 ocus 16 ocus 
Regles 6 ocus 12 ocus 
Compàs 10 ocus 20 ocus 
Tisores 12 ocus 20 ocus 
 

5 

6 

7
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UN JOC ...PER ENTRENDRE ALGUNES COSES

Contesta individualment les preguntes següents:  

Que ha passat durant el joc?

Les condicions del joc et semblen justes? Per què?      
   

T’ha ajudat a entendre alguna cosa en especial? Quina?
 

1

2

3
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les sabatilles

 

Reflexionar sobre els productes que consumim (les sabatilles).

Descobrir les diferents àreas de treball que intervenen a la fabricació d’un producte.

Potenciar el sentit crític davant les situacions injustes.

Afavorir una actitut positiva cap el consum responsable i solidari.

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 45 min.

Manualitat

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 
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Dividim als participants en set grups.

Dividir i tal i com ho faria la empresa, a les següents àrees de treball:

- Administració
- Projectes
- Subministres
- Recursos Humans
- Distribució
- Accionistes
- Publicitat

1

Les sabatilles

Descripció: 

3

El o la docent els explica que, per un moment, anem a ser “treballadors i treballadores de la empresa Nike” i que ens 
han contractat per elaborar unes sabatilles que costen 100€.

2

Entregar als alumnes el document A per a que coneguin en que consisteix el treball de cada àrea. 
Després de la lectura, cada equip deu decidir, per acord intern, la quantitat de dines que creuen que 
necessita per treballar.

A continuació, es tornar a donar un temps per a que havent vist el que han posat els demés, facin un altra estimació 
més ajustada.

4

6

Passat un temps prudencial se’ls pregunta la quantitat a cada un dels grups, que el docent apunta a la primera casella 
junta a cada àrea. Posteriorment es suma (normalment sol ser un preu superior als 100€, si es inferior no importa).

5

Aquesta vegada deuran justificar perquè han pujar o baixat el valor. (s’apunta a la segona casella del quadrant i es t
orna a sumar).

7

Finalment, es donen les xifres reals a l’última columna.8
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les sabatilles

Després demanar-lis opinió i conclusió se’ls fa reflexionar especialment sore les diferents àreas.

- Distribució: son les despeses més grans degut als intermediaris, comisions i demés despeses 
de les aduanes.

- Recursos Humans: Cursos de formació. Seguretat dels treballadors i treballadores i salairs 
(s’ha de descomptar els salaris dels alts directius dels països del Nord).

- Publicitat: Es comenta que si l’empresa deixes de pagar a un jugador de futbol un mes per a 
que faci publicitat de la marca, es podria pujar el sou de tots els treballadors i treballadores de la cdena 
de producció més d’un 200% durant un any.

Es molt important reflexionar sore qué podem fer i presentar el comerç just com alternativa. Convé 
aclarar que el boicot no sempre es una bona opció, doncs po deixar sense feina a les persones que 
treballen per a grans empreses del Sud.

 

Anàlisis i reflexions finals 

El document a la web www.xarxaescolescj.org sobre el Comerç Just com a suport per als professors.
 

Observacions 
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les sabatilles

A tot l’anterior s’ha d’afegir que el fet de que les economies de molts països del Sud es basin en cultius 
d’explotació tenen altres greus conseqüències com són la explotació dels treballadors i treballadores i el 
deterioració del Medi Ambient.

El Comercio Justo: una alternativa
Al 1964, la “Conferència de Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament” (UNCTAD) va realitzar la 
seva primera reunió sota el lema “comerç, no ajuda”. On es van definir una sèrie de propostes a favor de 
noves relacions entre els països rics i els empobrits per la pràctica d’un intercanvi comercial desigual i la 
explotació dels seus recursos.

Dins d’aquests context i com una iniciativa que requereix contribuir al desenvolupament establint relacions 
comercials d’igualtat i equilibri i no el progrés d’uns a costa dels altres, sorgeix el moviment del Comerç Just.
A mitjans dels 60, algunes organitzacions de suport als països del Sud comencen a importar productes 
d’artesania per vendre’ls a Europa per catàleg o mitjançant grups e solidaritat. No va ser fins el 1969 que s’obre 
la primera botiga de Comerç Just a Holanda. Trigaria encara més en introduir-se el primer cafè de Comerç Just, 
que provenia de cooperatives de Guatemala i va començar a importar-se a Europa.

A Espanya, les primeres botigues s’obren a 1986. Al 1996 es va crear l’organització “coordinadora Estatal de 
Comercio Justo”.

Cost real de les sabatilles
Àrea de producció
Administració e impostos: 14.4%
Subministraments: 29%
Publicitat: 9.6%
Accionistes: 2.8%
Projectes: 3.9%
Distribucions: 40.1%
RRHH: 0.2%

Document de suport pel docent  

Fitxa per l’alumne
  

Àrea de producció 1º posada en comú 2º posada en comú 
Administració e impostos   
Subministres   
Publicitat   
Accionistes   
Projectes   
Distribució   
RRHH   
Total 100  
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les sabatilles

Àrea de la Empresa   

Equip d’administració i impostos 
Pertanyeu a l’equip d’administració i impostos. Sou les persones que s’encarreguen del pagament 
del impostos al país de fabricació com el país de venda. Teniu que assignar una quantitat de diners 
de les sabatilles per  que el vostre equip pugui funcionar.
El total de les sabatilles són 100€

Equip de distribució
Pertanyeu a l’equip de distribució. Sou les persones encarregades del transport de les sabatilles 
des de el país de fabricació fins el país de venda, teniu que assignar una quantitat de diners de 
les sabatilles per a que el vostre equip pugui funcionar. 
El total de les sabatilles son 100€
 

           
     

Equip de publicitat
Pertanyeu a l’equip de publicitat, sou les persones encarregades de fer els anuncis i contractar a les 
persones que donin imatge per la firma, teniu que assignar una quantitat de diners sobre les sabatilles 
per a que la vostra intenció sigui rentable

 

Grup d’acccionistes
Pertanyeu al grup d’accionistes. Sou les persones que heu invertit els vostres diners per la fabricació 
de les sabatilles, teniu que assignar-vos una quantitat de diners sobre les sabatilles per a que la vostra 
inversió sigui rentable.

1

2

3

4

equip recursos humans
Pertanyeu a l’equip de recursos humans. Sou les persones encarregades de pagar els salaris, cursos 
de formació pels treballadors i treballadores i la Seguretat Social. Teniu que assignar-vos una quantitat 
de diners de les sabatilles per a que el vostre equip pugui funcionar

5

Equip de projectes
Pertanyeu a l’equip de projectes. Sou les persones encarregades del disseny, els estudis de mercat i 
controls de qualitat, teniu que assignar-vos una quantitat de diners de les sabatilles per que els vostre 
equip pugui funcionar.

t6

Equip de subministre
Pertanyeu a l’equip de subministres. Sou les persones encarregades de la compra de matèries primes 
i també de l’emmagatzematge del producte un cop acabades. Teniu que assignar-vos una quantitat de 
diners de les sabatilles per que el vostre equip pugui funcionar.
 

7
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Dibuixem i fem un collage amb cafè verd i cafè torrat de Comerç Just. Durant l'activitat es van comentant els 
diferents principis de Comerç Just. Es poden fer servir altres matèries primes de Comerç Just.

exposició: art cafetaler

presentació

 

· Donar a conèixer com és el fruit del cafè de Comerç Just.
· Apropar els principis de Comerç Just als infants.

 

· Cafè verd i cafè torrat (proporcionat per les entitats locals).
· Cartolina.
· Cola blanca.

objectius

tipus d’activitat Manualitat

durada de l’activitat 30 min.

material necessari
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Manualitat

collage de comerç just

 

Collage amb diferents envasos de productes de Comerç Just. 

presentació

 

· Conèixer els diferents productes de Comerç Just. 
· Apropar els principis de comerç just als infants.

objectius

 

· Cartolina
· Colors
· Tisores
· Embolcalls de productes (es podem demanar a les entitats locals)

material necessari

 

Es demana als pares que els nens portin envasos de productes de Comerç Just.
A l'aula es fan grup de 4, i retallen els envasos i comparteixen els diferents trossos.
Faran un collage amb les diferents parts.

desenvolupament

tipus d’activitat

durada de l’activitat 30 min.
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dibuix solidari

· Respecte al medi ambient  ·  No al treball infantil  ·  Igualtat entre homes i dones  ·  Preu just per la collita  ·  No als intermediaris

què vol el comerç just?

·  Treball en equip en cooperatives 
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· Es treballa en equip
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Aquesta activitat consta d'una fitxa pel cicle inicial, per treballar els diferents colors del cafè just.

exposició: de quin color és el cafè?

presentació

 

· Conèixer els diferents estats i colors del cafè.
· Aportar conceptes sobre Comerç Just als infants.

objectius

tipus d’activitat Manualitat

durada de l’activitat 30 min.
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exposició: de quin color és el cafè?

Planta del cafè Fruit de la planta

flor del cafè cafè torrat

· Respecte al medi ambient  ·  No al treball infantil  ·  Igualtat entre homes i dones  ·  Preu just per la collita  ·  No als intermediaris

què vol el comerç just?

·  Treball en equip en cooperatives 

co
lo

r 

verd
co

lo
r 

vermell

co
lo

r 

bla
nc co

lo
r 

marró
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UN BOSC SOLIDARI

 

Aquesta manualitat consisteix en fer arbres amb material reciclat i cotó de comerç just sense tractar. 
Un cop fets els arbres, es posen junt construint un bosc solidari.

presentació

 

Aprendre sobre el cotó de comerç just i la possibilitat entre tots de fer grans coses.

objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 1 Hora.

Manualitat

97



S’agafa un tros de paper de diari i es fa una bola.

Es van agafen pedaços de coto, i amb una mica de cola s’enganxen a la bola de paper.

1

UN BOSC SOLIDARI

Descripció: 

3

Es posa cola a l’interior del cilindre de cartró, per tal de que el paper quedi subjecte.2

Mentre es van enganxan es pot anar parlant sobre el cotó, el seu procés de producció i el Comerç Just, 
adaptant la informació segons edats. (disposeu d’una presentació a la web sobre el cotó).

Es poden fer servir altres elements per decorar.

4

6

Un cop enganxat el cotó, es va pintant l’arbre.5

Un cop tots els alumnes han finalitzat, es posen tots junt a la classe per formar un bosc Solidari.7

- Coto de Comerç Just sense tractar
- El cilindre de cartró del paper higiènic.
- Pintura verda i marró.
- Cola
- Paper de diari.

Material necessari: : 

98



L’arbre del te

 

Aquesta manualitat consisteix en colorear un dibuix de l’arbre del te.

presentació
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objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 30 min.

Manualitat
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Mentre es va fent l’arbre es va parlant de les persones que conreen el te, les seves condicions laborals, la situació 
dels nens, etc...

1     

L’arbre del te

Descripció: 

2

Cada alumne rep la fitxa amb el dibuix d’un abre de te, per pintar.

Es fa una pluja d’idees sobre el Comerç Just o sobre alternatives per canviar les condicions dels/les 
��������������
��
���


3

Llapis, ceres, retoladors....

Material necessari: : 
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abre de te

101



Mural abre de te
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Xarxa escoles pel comerç just
www.xarxaescolescj.org
xarxaescoles@alternativa3.com
Tf. 937 869 379
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L’arbre del te

 

Aquesta manualitat consisteix en fer un mural entre tots amb el dibuix de l’arbre del te.

presentació

 

Sentir i reflexionar sobre les possibilitat, individual�
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objectiu

tipus d’activitat

durada de l’activitat 30 min.

Manualitat

Fon: El Mercat amb en Kevin, Intermón 
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La professora/professor dibuixa un mural gran amb el dibuix d’un arbre de te sense fulles.

Mentre es va fent l’arbre es va parlant de les persones que conreen el te, les seves condicions laborals, la situació 
dels nens, etc...

1

L’arbre del te

Descripció: 

3

Cada alumne rep la fitxa amb el dibuix d’una fulla de te, per pintar. 2

Es fa una pluja d’idees sobre el Comerç Just o sobre alternatives per canviar les condicions dels/les 
��������������
��
���


Un cop estiguin totes pintades, s’enganxaran a l’arbre, amb la idea de que entre tots construïm un arbre de te amb 
millor condicions per a tots.

4

6

Cada alumne anotarà una de les idees dins la fulla que estan pintant.5

Llapis, ceres, retoladors....

Material necessari: : 
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Mural abre de te
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Mural abre de te
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visionat del vídeo “paneleros del paraíso”

 

Visionat del vídeo. El vídeo posa nom a cadascuna de les característiques del Comerç Just. 

presentació

Identificar les característiques del Comerç Just en un cas real.

objectiu

Desenvolupament:
Es demana als alumnes que mentre veuen el vídeo intentin identificar els aspectes del Comerç Just.
Quan acaba el vídeo es demana als alumnes que, entre tots, diguin quins són els components que 
defineixen el Comerç Just. 
Si es vol es poden elaborar cartells amb cadascuna de les frases que expliquen el Comerç Just.

material de suport

tipus d’activitat

durada de l’activitat 15 min.

Treball a l’aula Vídeo

Font: Fundació Adsis 109



 Identifica els aspectes del Comerç Just que apareixen al vídeo.1

visionat del vídeo “paneleros del paraíso”
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Vídeo “las pepas de oro”

 

El vídeo proposa un exemple del paper que juguen els intermediaris.

presentació

 

· Reflexionaran sobre el paper dels intermediaris en les propostes empresarials, veuran la importància del 
  treball comunitari.
· Treballaran sobre el concepte de justícia.

objectius

Desenvolupament
Abans de passar el vídeo es formen grups de dos o tres membres cadascun. Cada grup rep un full. 
En total n’hi ha tres.
Cada full centra la mirada en un concepte diferent dels que apareixen al vídeo. Els participants han 
d’apuntar quins elements creu que són beneficiaris pel productor.

Es fa un buidat de tota la informació que ha aconseguit cada grup.
A partir de la informació aconseguida, en petits grups completen la frase: “El Comerç Just és justícia 
perquè...”
Posteriorment amb cadascuna de les frases es poden elaborar uns cartells que guarneixin la classe 
o el institut.

MATERIAL DE SUPORT

Vídeotipus d’activitat

durada de l’activitat 25 min.

Font: Fundació Adsis
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Vídeo “las pepas de oro”

 Quins elements et mostren que el productor ha rebut una formació?

Quina informació et dóna sobre els intermediaris?

Quin és el paper de MCCH?

1

2

3
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visionat del vídeo “El te: posibilidad para más futuro”

 

Vídeo en anglès sobre el te, i sobre una família productora

presentació

Conèixer els beneficis del Comerç Just i fomentar-lo a les classes d’anglès.

objectiu

Repartir les preguntes als alumnes per a que les responguin amb el que apareix al vídeo.

Posar les respostes en comú.

Desenvolupament:

tipus d’activitat

durada de l’activitat 8 min    el vídeo.
15min.  L’activitat de debat

Treball a l’aula Vídeo

Font: Fundació Adsis 113



visionat del vídeo “El te: posibilidad para más futuro”

Estils de vida:

Vigilant:

1

Com anomena en anglès les següents paraules?

3

Suspendre un examen:2

Vídua:

Reunió:

4

6

Quantitat:5
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visionat del vídeo “ El café hace feliz a mucha gente ”

 

El vídeo tracta sobre una cooperativa cafetalera i el seu treball amb el Comerç Just.

presentació

A través de les activitats d’aquesta unitat els alumnes:
- reflexionaran sobre els principis de Comerç Just
- veuran la importància del treball comunitari,
- treballaran sobre el concepte de justícia

objectiu

Desenvolupament:
Abans de passar el vídeo es formen grups de dos o tres membres
cadascun. Cada grup rep un full. En total n’hi ha tres.
Els participants han d’apuntar quins elements creu que són
beneficiaris pel productor.

Es fa un buidat de tota la informació que ha aconseguit cada grup.
A partir de la informació aconseguida, en petits grups completen la frase:
“El comerç just és justícia perquè...”
Posteriorment amb cadascuna de les frases es poden elaborar uns cartells
que guarneixin la classe o el institut.

material de suport

tipus d’activitat

durada de l’activitat 14 min    el vídeo.
15min.  L’activitat de debat

Treball a l’aula Vídeo

Font: Fundació Adsis 115



Quins elements et mostren que el productor a rebut una formació?í1

visionat del vídeo “El café hace feliz a mucha gente” 

Quins creus que són els beneficis del Comerç Just pels petits camperols?í2
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visionat del vídeo “El te: posibilidad para más futuro”

 

Vídeo sobre el te, i sobre una família productora

presentació

Conèixer els beneficis del Comerç Just

objectiu

Repartir les preguntes als alumnes per a que les responguin amb el que apareix al vídeo.

Posar les respostes en comú.

Desenvolupament:

tipus d’activitat

durada de l’activitat 8 min    el vídeo.
15min.  L’activitat de debat

Treball a l’aula Vídeo

Font: Fundació Adsis 117



Quins beneficis obté la cooperativa i els camperols gràcies al Comerç Just?í1

visionat del vídeo “El te: posibilidad para más futuro”

Quin tant per cent venen al Comerç Just?2

Que podem fer per aconseguir que la cooperativa vengui més te al Comerç Just?3
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visionat del vídeo “Sukuma Millennium Award”

 

L'activitat consisteix en debatre el vídeo, que mostra dos realitats diferents.

presentació

Visualitzar les diferències entre els treballadors del Sud i del Nord.

objectiu

Visionar el vídeo de 43 segons “Sukuma Millennium Award”. 

Es pregunta als alumnes que comentin el vídeo. Un cop els alumnes han fet les seves aportacions, 
es torna a passar el vídeo, però se’ls demana als alumnes que anotin les diferències que troben 
entre les dos situacions.

      Les diferències en hores de treball

      En condicions laborals

      En diners

      En tecnologia...

Descripció: 

tipus d’activitat

durada de l’activitat 43 seg   el vídeo.
30min.  L’activitat de debat

Treball a l’aula Vídeo
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mapa de peters 

· Assenyaleu en el mapa els països d’origen dels productes que analitzeu en un color.
· A continuació marqueu en un color diferent de quins països són les seus centrals de les empreses que 
  els comercialitzen.
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Existeix un comerç injust?

el comerç just

Al llarg de la història de la humanitat es van produir una sèrie de factors que van propiciar l'aparició del 
Comerç Just.

Quan els països del Sud (o anomenats també Tercer Món) van ser colonitzats, se'ls va imposar un 
sistema d'agricultura de monocultius, tot disminuint la plantació de productes de subsistència i propiciant 
una gran pèrdua de la cultura agrícola de la zona.

L'any 1989, a la Organització Mundial del Cafè es van trencar els acords que regulaven la quantitat 
que els països podien exportar i que regulaven els preus del cafè. Així, l'augment de la oferta de produc-
ció, l'estancament del consum i la pèrdua de qualitat van propiciar una caiguda molt gran dels preus del 
cafè.

Els preus del cafè no els decideixen els productors en relació als costos que tenen i els beneficis que 
volen guanyar, sinó que estan regulats per la Borsa de Nova York i Londres. Aquest preu ha caigut molt 
des de 1997, en molts casos més d'un 70%, preu que no arriba a cobrir ni tan sols les despeses de 
producció. 

El Deute Extern que pateixen molts països provoca una dependència dels països del Sud envers als 
països del Nord per l'entrada de divises de les exportacions.

A tot això cal afegir els sistemes comercials imposats pels països del Nord, com són els sistemes de 
protecció dels mercats del Nord, amb aranzels i subsidis, incloent a més a més la liberalització dels 
mercats del Sud.

121



sabies quE?

· El 80% del cafè es consumeix als països del Nord, mentre que el 20% restant ho fa als països del Sud.
       
· Mil milions de persones no poden satisfer les seves necessitats bàsiques.
       
· Entre el 65% i el 95% de les exportacions de diversos països africans depenen de les exportacions de 
cafè i cacau.
       
· 600 majors multinacionals controlen 50% de la producció industrial i el 20% de la producció mundial, 
inclosos serveis.
       
· Un 80% dels treballadors de la indústria tèxtil pateixen situacions de precarietat laboral i violació dels 
seus drets.
       
· Al món hi ha 250 milions de treballadors menors. Entre 170 i 175 pateixen les pitjors formes de treball: 
explotació, esclavitud

Les conseqüències d'aquests fets arriben a sectors i àmbits molt diversos.

Augment de la dependència de les exportacions: el risc dels monocultius aboca a la població a 
dependre de l'exportació, generant dependències fortes i perilloses respecte les fluctuacions dels preus o 
de la disminució de la demanda. El Deute Extern que molts països encara pateixen provoca una depen-
dència dels països del Sud a l'entrada de divises que prové de l'exportació.

Sobirania alimentària: degut a les grans plantacions de productes per exportar existeix un dèficit de 
productes de subsistència locals i dificultat de desenvolupar mercats interns. A més, la gran demanda de 
consum dels països del Nord provoca que un canvi d'aquets sistema cap a altres més sostenibles no és 
difícil.

Escolarització molt baixa: la greu situació econòmica que pateixen les famílies no els permet que els 
nens vagin a l'escola. A més, normalment estan lluny de les petites poblacions de camperols i això 
encara suposa una despesa més gran, ja que no hi ha gaires sistemes de transport i són costosos. Això 
també provoca una baixa formació agrària i menys qualitat i productivitat a les plantacions.

Maquinària obsoleta o inexistent: els camperols no disposen de sistemes per formar-se, ni informació 
sobre l'ús de pesticides ni productes químics. La situació precària i la falta de logística en què es troben 
no els permet comprar maquinària.

Al mateix temps, els productors no estan organitzats, viuen a zones aïllades i no disposen 
d’infraestructura per poder vendre el producte. A més, no coneixen el sistema fluctuant de preus ni el 
valor del cost de producció. Tot això els fa dependre dels intermediaris.

Tres quartes parts de la població d'Uganda, un dels principals proveïdors de cafè de l'Estat Espanyol, viu 
del cafè, depenent el 80% de la entrada de divises de la seva venda.

el comerç just
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què és el comerç just?

El Comerç Just és una relació comercial entre socis, basada en el diàleg, la transparència i el respecte, 
que busca una major justícia en el comerç internacional.

El Comerç Just contribueix al desenvolupament durable i sostenible proposant millors condicions comer-
cials als productors marginats, especialment del Sud, garantint els seus drets”, FINE 200.

Les organitzacions de Comerç Just (recolzades pels consumidors) estan compromeses activament i 
ofereixen el seu recolzament als productors, despertant la consciència pública i lluitant per canviar les 
normes i pràctiques habituals del comerç internacional.

L'impacte del consum de productes de Comerç Just al Nord és una eina de cooperació directe als països 
del Sud, per tal que ells mateixos es desenvolupin i millorin la seva qualitat de vida, a través d'un inter-
canvi comercial que respecta els Drets Humans i la Justícia Social.

el comerç just
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ELS PRINCIPIS DEL COMERÇ JUST

Al Comerç Just tots els camperols pertanyen a una cooperativa. S'uneixen de manera voluntària per dur 
a terme les diferents tasques administratives i de gestió de manera conjunta, on tothom té dret a vot.

Primer, a les diferents zones rurals s'ajunten en petites cooperatives, que s'anomenen de primer grau. 
Aquests cooperatives es solen agrupar en cooperatives de segon grau, organitzacions més grans que 
normalment es localitzen en zones de més fàcil accés.

Així aconsegueixen millors preus pel cafè, s'encarreguen de recollir i preparar els sacs per exportar, fan 
un control de qualitat i pre-financien el cafè.

Sense Explotació infantil
A totes les famílies de camperols, els nens sempre ajuden a les tasques del camp, però dins el Comerç 
Just no pot haver cap nen treballant a les terres patint explotació o condicions de vida indignes. A més, 
des de les cooperatives s'afavoreix l'accés a l'educació, a través de la inversió social dels beneficis del 
Comerç Just, atorgant Beques en molts dels casos.

Igualtat de gènere
Els homes i les dones tenen els mateixos drets i reben el mateix salari.

Respecte al Medi ambient
Un dels requisits del comerç just és la no utilització de productes químics i/o pesticides als camps, o en 
cas de necessitat extrema, utilitzar una agricultura integrada (solució, no prevenció). La formació agrària 
sobre aquests temes afavoreix que la major part dels camperols faci una agricultura biològica. A la 
mateixa vegada, els residus que genera el procés del cafè passa per un sistema de neteja d'aigües, amb 
què a la vegada s'aconsegueix abonament orgànic.

Relació comercial a llarg termini
El Comerç Just afavoreix les relacions comercials a llarg termini, que afavoreix que els camperols tinguin 
una estipulació de la producció que vendran cada any.

Pre-finançament de les compres
Per facilitar el procés d'exportació dels productes, les importadores de comerç just pre-financien una part 
o la totalitat de les compres. D'aquesta manera els camperols no han d'avançar diners abans de la 
transacció.
 
Producte de qualitat
El producte de comerç just té una màxima qualitat. La formació agrària i una millor gestió de la riquesa 
de les terres afavoreixen una bona collita. A més, existeixen uns mínims de qualitat requerits per poder 
vendre el producte al Comerç Just.

el comerç just
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gràfica

La línia blava clara assenyala el preu just que té estipulat el Comerç Just. Quan el preu a borsa puja, el 
Comerç Just paga entre un 10 i un 15%, percentatge que les cooperatives han d'invertir en benefici 
social: despeses de la cooperativa, educació, sanitat, transport, etc.

el comerç just
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una mica d’història

el comerç just

El lema "Trade, not Aid" (comerç, no ajuda), va ser pronunciat per primera vegada a la Conferència de la 
UNCTAD (comissió de Nacions Unides pel Comerç i el Desenvolupament), a Ginebra el 1964. En aquell 
moment els països industrialitzats no valoraven els problemes del preu de les matèries primeres ni de 
l’obertura dels mercats, sinó que preferien oferir crèdits i ajuda al desenvolupament.

Durant els anys 60 va néixer la idea de les botigues "UNCTAD" per vendre productes del Tercer Món als 
quals se'ls dificultava la entrada als mercats europeus a través dels aranzels. L'objecte d’aquestes era 
protestar en contra del comerç internacional i de la repartició desigual de la riquesa.

Al 67, una organització dels Països Baixos anomenada S.O.S Wereldhandel va començar a importar 
artesanies de diversos països del Tercer Món i a vendre-les a través de l'Esglèsia o grups solidaris. Les 
"botigues solidàries" van començar a créixer per Europa als anys 70', i cap als anys 80' es van començar 
a introduir altres productes alimentaris, a millorar la qualitat i a aconseguir comandes regulars i a llarg 
termini.

L'any 1995 va ser el començament al nostre país de la Coordinadora de Comerç Just que agrupa fins a 
36 organitzacions de tot l’Estat, amb la finalitat comuna de donar a conèixer i practicar el Comerç Just. A 
més a més de les campanyes comunes de sensibilització, la Coordinadora és el punt de trobada i 
manteniment de la filosofia i criteris del moviment. A través de comissions, una junta directiva de periodi-
citat gairebé mensual i 2 assemblees l’any la Coordinadora manté una dinàmica molt viva i eficaç.

Com a punts importants destaquen la celebració del Dia Internacional del Comerç Just que se celebra el 
Maig de cada any i que la Coordinadora desenvolupa dins del marc que cada any aquest dia engloba el 
Comerç Just a nivell de tot el món i l’elaboració d'un informe sobre el Comerç Just com a memòria anual.

Com a estructura democràtica, agrupa tant a importadores como a grups locals, ONGs i botigues de 
Comerç Just.
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Diferents segells que us podeu trobar

el comerç just

FLO
És un segell que certifica productes de comerç just, no entitats ni empreses.
Flo- Cert audita als productors, importadors i elaboradors, comprovants que es compleixin els 
requisits del Comerç Just.

WFTO
Es l’organització que agrupa productors i comercialitzadors, és garant i fa seguiment de les 
organitzacions, vetllant pel manteniment dels criteris i filosofia del Comerç Just. Certifica les 
organitzacions als països del Nord i del Sud.

Coordinadora Estatal de Comerç Just 
Agrupa les organitzacions de Comerç Just al país. Treballa en campanyes de Sensibilització i 
consciencia pública sobre el Comerç Just. Té forma d'Associació d’organitzacions i forma part 
tanmateix de WFTO.
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