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Dibuixem el Comerç Just 

PRESENTACIÓ 

Dibuixar, pintar o fer manualitats sobre Comerç Just. 

• Aprendre els principis bàsics del Comerç Just a través de l’expressió artística 
 

 

OBJECTIUS 

TIPUS D’ACTIVITAT 

DURADA DE L’ACTIVITAT 

Treball a l’aula 

30 MIN 

MATERIAL NECESSARI 

• Frases, relats i valors sobre el comerç just 

• Material per dibuixar i pintar  
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DIBUIXEM EL COMERÇ JUST 

 

Es reparteixen diferents frases i/o relats perquè els i les alumnes. Aquests 
hauran de fer un dibuix sobre el què diu la frase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es posen en comú tots els dibuixos i cada alumne explica què significa, si està 
d’acord amb el model que explica la frase i si creu que aquesta situació es troba 
normalment en les relacions comercials.  
Es pot fer un mural amb tots els dibuixos. 

DESENVOLUPAMENT 

Frases propostes 

• Amb el comerç just els nens i nenes van a l’escola. 

• El comerç just afavoreix a la igualtat entre homes i dones. 

• Els productors i productores de cafè s’agrupen en una cooperativa en la qual tots 
junts prenen les decisions. 

• La cooperativa de Comerç Just dona material escolar als nens i nenes perquè vagin a 
l’escola. 

• Amb el comerç just es cuida el medi ambient i no es contamina. 

• A través del comerç just els productors i productores de cacau reben uns millors sous 
i poden viure millor. 

• Amb el comerç just els nens i nenes no treballen, només els adults. 

• A través de comerç just podem comprar productes que es cultiven molt lluny de 
Catalunya, com ara el cafè, el cacau, el sucre de canya, el te i el cotó per fer la roba. 

• Els pares de la Maria, una nena que viu a les muntanyes de Nicaragua, treballen 
cultivant cafè. Amb el comerç just tenen unes millors condicions laborals. 

• En Javier viu a Equador on cultiven la canya de sucre. Els seus pares no treballen amb 
comerç just i el seu cap els paga molt poc. En Javier també a de treballar i no pot anar 
a l’escola.  

• En Pep, un noi català, compra xocolata de comerç just. El cacau per fer la xocolata ve 
d’una petita cooperativa de Perú, on la família de la Diana viu amb millors condicions 
gràcies al comerç just, ja que li donen un millor preu pels seus productes. 

• A la Laia li agrada molt prendre el cafè de comerç just perquè és de molt bona qualitat. 
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ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

Principis de Comerç Just: 

• Productors agrupats en cooperatives organitzades de forma democràtica 

• Foment de l’equitat de gènere 

• Rebuig al treball i explotació infantil 

• Respecte al medi ambient 

• Condicions de treball dignes 

• Millor preu pels productes 

• Relació comercial a llarg termini i reducció de intermediaris 

• Pre-finançament de les compres 

• Productes de qualitat 
 
Material de suport: vídeo ‘Sukuma Millennium Award' (6è primària, ESO i Batxillerat).  
 

 
 

• Les empreses catalanes que compren productes de comerç just, ho fan directament 
a les famílies de productors i productores que cultiven els aliments, d’aquesta manera 
no hi ha intermediaris i la relació entre aquestes és a llarg termini. 

• A través dels millors preus que dóna el comerç just les cooperatives donen beques als 
i les joves perquè puguin anar a l’institut i a la universitat. 

• Les cooperatives de productors i productores de comerç just fan projectes socials que 
milloren la vida de les persones de la comunitat, com per exemple fer una biblioteca 
a l’escola o una classe de informàtica. 

• Si comprem xocolata que no és de comerç just podem contribuir a que els nens i 
nenes treballin, mentre que si comprem xocolata de comerç just els nens i nenes no 
treballen i poden anar a l’escola. 

• El cafè de comerç just no es cultiva amb productes químics i per tant és millor per la 
salut dels consumidors i consumidores. 
 
 

 

http://www.xarxaescolescj.org/

