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Pintem samarretes de Comerç Just. 

PRESENTACIÓ 

Activitat dinàmica per treballar l’origen dels productes tèxtils que consumim i reflexionar en 
els drets humans dels productors i productores.  
 
Hi ha una primera part de reflexió en petits grups i una segona part de manualitats. 

• Reflexionar sobre on s’elaboren els productes tèxtils 

• Crear una consciència més crítica alhora de consumir productes tèxtils 

• Conèixer una cooperativa de Comerç Just 
 

 
 
 

OBJECTIUS 

TIPUS D’ACTIVITAT 

DURADA DE L’ACTIVITAT 

Activitat a l’aula i Manualitat 

1h – 1,5h 

MATERIAL NECESSARI 

• Samarretes o estoigs de Comerç Just 

• Pintura per a tèxtil 

• Pinzells 

• Mapa Peters de consulta a l’aula 

• Fotocòpies dels documents que s’adjunten: mapes per països i informació 
de la cooperativa tèxtil.   
 
 

 

PÚBLIC A QUI ES DIRIGEIX Primària, ESO i Batxillerat (adaptable) 

http://www.xarxaescolescj.org/
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Es divideix l’alumnat en grups de 4-5 persones. A cada grup se’ls hi reparteix un 
mapa del món. L’alumnat haurà de mirar les etiquetes de la roba que porten 
posada i pintar de color vermell els països on s’han elaborat (made in), posant-hi 
el nom del país al costat. Poden utilitzar un Mapa Peters gran (amb noms dels 
països) de suport. 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
Després, hauran de mirar les marques de la roba.  
Creuen que aquestes marques són empreses dels països on s’ha produït la roba 
o són empreses de països més rics?  
Pintar de verd d’on creuen que son les marques/empreses. 

3 
Perquè creuen ells que es produeix a aquests països? Fer un llistat. 
 
Opcional: Veure vídeo Sukuma Millenium Awad (43’’). O el de No a la explotació 
infantil: anunci guanyador de Cannes.   Web xarxaescoles, apartat recursos:  

Posta en comú amb tota la classe i debat. També ensenyaran els estoigs pintats. 
Explicar que perquè no hi hagi explotació de les persones que treballen en la 
confecció de productes tèxtils es pot: 

• Comprar roba de marques que garanteixen salari, condicions e treball 
dignes i sostenibles amb el mediambient. 

• Comprar roba elaborada a Catalunya per petits artesans, fetes amb 
productes orgànics (per exemple cotó d’andalusia...), sense colorants 
tòxics... 

• Comprar tèxtil de Comerç Just, que garanteix els drets humans dels i les 
treballadores, un salari digne, respecte al medi ambient, no treball 
infantil... 

• Conservar, reutilitzar, reciclar... 
 

DESENVOLUPAMENT 

5 

4 
Donar informació de la cooperativa que ha fet els estoigs/samarretes.  
Pintar els estoigs/samarretes. Seria interessant que ho fessin amb la temàtica de 
comerç just. 

http://www.xarxaescolescj.org/
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ASPECTES A TENIR EN COMPTE pel professorat 

A les fàbriques a Bangladesh, Índia, Indonèsia o Cambodja, les persones que fan la nostra roba 
viuen en la pobresa, en general guanyen només la meitat del que necessiten per satisfer les seves 
necessitats bàsiques i cuidar les seves famílies. La majoria de les marques de moda es 
comprometrem als seus codis ètics a pagar un salari digne. Però en la pràctica, les bones 
intencions corporatives poc fan per millorar vertaderament les condicions salarials de les 
treballadores que ho necessiten desesperadament. Un salari digne és un dret Humà bàsic! 
 
Milions de treballadores de la confecció arreu del món tenen salaris que no els permeten cobrir 
necessitats bàsiques com alimentar-se, accés a l’habitatge, sanitat, enviar els seus fills a l’escola  
i molt menys estalviar. Com a resultat d’això, aquestes treballadores es veuen obligades a fer 
hores extres cada setmana o endeutar-se per cobrir les seves necessitats bàsiques i les de les 
seves famílies. 
 
Alhora, les marques i distribuïdors de roba fan enormes guanys mitjançant entre d’altres coses, 
la mà d’obra barata. Les empreses transnacionals són responsables de garantir un salari digne per 
a les treballadores que produeixen la seva roba, tot i que hi siguin a l’altra banda del món. D’altra 
banda els Estats, han de garantir a les treballadores el seu dret laboral a organitzar-se per negociar 
els seus salaris i garantir-se unes condicions de treball dignes. 
 
(Font: Campanya Roba Neta, SETEM Barcelona: https://robaneta.wordpress.com/ ) 

 

  
 

http://www.xarxaescolescj.org/
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MATERIAL DE SUPORT 

• Vídeo: Annunci guanyador Sukuma Millenium Awad 
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/recursos/anunci-guanyador-del-
sukuma-millennium-award  
 

• Campanya Roba Neta: https://robaneta.wordpress.com/  
 

• Guia per a un consum crític de roba: 
http://www.setem.org/media/pdfs/moda_industria_i_drets_laborals_baixa.pdf  

 

http://www.xarxaescolescj.org/
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/recursos/anunci-guanyador-del-sukuma-millennium-award
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/recursos/anunci-guanyador-del-sukuma-millennium-award
https://robaneta.wordpress.com/
http://www.setem.org/media/pdfs/moda_industria_i_drets_laborals_baixa.pdf
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Aquesta organització va néixer l’any 1985 com una agrupació de productors 
i productores del Sud de l’Índia amb l’objectiu de comercialitzar els seus 
productes artesans, elaborats de forma tradicional i respectant el medi 
ambient.  
 
Actualment exporta productes de més de 60 agrupacions (cooperatives i 
ONGs), un total de més de 7.000 famílies artesanes, que han aconseguit 
superar la condició de pobresa i establir centres mèdics, escolars i de 
formació professional a les seves comunitats. 
 

 
 

Font fotografies: arxiu AlterNativa3 

 
SIPA participa en el Comerç Just i en promou els seus valors tant en la producció com en la 
comercialització dels seus productes. També treballen en iniciatives col·lectives de les persones 
artesanes per tal de fomentar el canvi social, el desenvolupament comunitari i formes de vida 
més sostenibles. 
 
SIPA ven els seus productes tèxtils i artesans a organitzacions de tot el món que treballen el 
Comerç Just i els seus productes es poden trobar en botigues de Comerç Just. 
  

SIPA – South Indian Producers Association 
COOPERATIVA DE COMERÇ JUST 

http://www.xarxaescolescj.org/


 
 

www.xarxaescolescj.org 
alternativa3ong@gmail.com 

 

http://www.xarxaescolescj.org/

