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OBJECTIUS 

• Conscienciar l’alumnat sobre les condicions de treball de les persones que fan les 
pilotes de futbol.  

• Conèixer l’existència d’alternatives ètiques i justes. 

• Reflexionar sobre la frase: “ No s’hi val guanyar a tots costa” tan a nivell de 
desigualtats en el comerç internacional com a l’hora de jugar a futbol 

 

 

 

 

 
MATERIAL NECESSARI 

Pilotes de futbol de comerç just 
Una Caixa 
Una fotografía sobre la industria de les pilotes de futbol 
Cartulina i retoladors 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILOTES DE FUTBOL DE COMERÇ JUST – Educació Física 

 

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 s'ha d'esforçar per no 
guanyar a “tota costa”. Aquesta activitat és una proposta per treballar el Comerç Just dins 
l’assignatura d’Educació Física. (Activitat creada per l’escola Montnegre – La Batllòria).  

TIPUS D’ACTIVITAT 

DURADA DE L’ACTIVITAT 

TREBALLS A L’AULA 

TEMPS : 1 HORA 

http://www.xarxaescolescj.org/
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
 
Per realitzar aquesta activitat prèviament caldrà preparar una caixa on hi càpiga una pilota i 
decorar-la amb imatges relacionades amb el que volem treballar. També es prepararà un 
trencaclosques amb una imatge relacionada. Abans d’iniciar l’activitat la mestra farà 
desaparèixer una peça del trencaclosques ( li pot donar a un alumne i demanar que sigui el seu 
còmplice, la pot amagar per la sala o classe, se la pot guardar...). 
 

1. Iniciarem la sessió d’educació física presentant la caixa i comentant les imatges que 
hi ha. A partir d’aquí establirà una conversa sobre com es fabriquen les pilotes i, 
sobretot, qui les elabora en alguns països.  

 
2. Seguidament repartirà les peces del trencaclosques i els demanarà que el muntin 

entre tots. Quan s’adonin que falta una peça els farà reflexionar sobre com ho 
podem fer aconseguir-la o trobar-la. A partir d’aquí anirà guiant la seva cerca posant 
en valor que no s’hi val aconseguir-ho a “tota costa” i el treball en equip.  

 
 

3. Acabarà la sessió presentant la pilota que servirà per jugar a futbol durant les 
estones de pati i fent la comparativa d’aquest joc amb les desigualtats del comerç.  
Aquesta es guardarà sempre a la caixa que portarà impresa la frase:           
  “ No s’hi val guanyar a tots costa”. 

 

 
MATERIAL DE SUPORT 

 

• Es pot fer el visionat de l’anunci Sukuma (web xarxa escoles, apartat recursos: 
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/recursos ) 
 

• Proposta de visionat en anglès sobre el treball infantil en la producció de pilotes de 
futbol (2:11’): Exclusive: Child labours used in football manufacturing.  
https://www.youtube.com/watch?v=Zh7bZ15qz80  
 

• Vídeo sobre pilotes de comerç just (anglès). 
https://www.youtube.com/watch?v=cMX86D85vk0  
 

• Explicació Comerç Just i l’esport: https://www.youtube.com/watch?v=zxtWMplWstc  
 

• Documentació a l’annex sobre la industria de les pilotes. 
 

• Power point sobre les pilotes. 

http://www.xarxaescolescj.org/
http://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/recursos
https://www.youtube.com/watch?v=Zh7bZ15qz80
https://www.youtube.com/watch?v=cMX86D85vk0
https://www.youtube.com/watch?v=zxtWMplWstc
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PILOTES DE FUTBOL I COMERÇ JUST 
 
Un dels problemes més grans a l’industria de les pilotes de futbol i altres articles esportius es 
l’ús del treball infantil. Segons un informe recent s’entima que al voltant de 7.700 nens i nenes 
entre 5 i 14 anys, pespuntaven pilotes a temps complert a casa seva o a petits tallers, impedint 
el seu accés a l’educació. L’arrel d’aquest fenomen està en l’estructura extensa de la 
subcontractació. 
Aquest sistema de producció te les següents conseqüències: 

- Salaris mínims, i preus molt baixos pagats per les multinacionals. 
- Treballadores i treballadors dispersos i rarament organitzats. 
- Casi mai estan informats dels seus drets en quan a salaris, seguretat social… 
- Les condiciones de treball són difícils de controlar, i els costos de llum i 

l’acondicionament del lloc de feina els ha de pagar el treballador o treballadora. 
- El treball infantil és molt freqüent, ja que s’implica a tota la família per guanyar un salari 

mínim. 
 
En resum, l’industria esportiva tal i com està organitzada avui arriba quasi automàticament a 
l’explotació, ja sigui de nens i nenes o d’adults. 
Segons la revista alemana Enorm (4/2013), “Una pilota utilitzada a la primera divisió de la 
Bundesliga (lliga alemana de futbol) costa aproximadament a les botigues 130€, dels quals sols 
0.40€ es lo que rep una treballadora a la fàbrica. Per a la fabricació d’aquestes pilotes cosides a 
ma es necessiten tres hores de feina. Aproximadament un 70% de les pilotes fetes a ma es fan 
a la ciutat de Sialkot, al nord-est de Pakistan. La FIFA controla la forma, el tamany, el pes i el 
material de les pilotes. Criteris com un salari just a la fabricació no són tinguts en compte.” 
 

ALTERNATIVES 
Les pilotes de comerç just són una bona alternativa per canviar aquesta tendència. Una 
cooperativa interessant a conèixer: 
Talon (sialkot, Pakistan) http://www.talonfairtrade.org/  
En aquesta cooperativa no hi ha infants treballant menors de 16 anys, la producció pot 
constituir un mitjà real de subsistència per a les famílies i a la vegada facilita als infants la 
integració a les escoles. El salari és un97% superior al que paguen les empreses multinacionals. 
Veure testimoni: https://www.ponlecaraalcomerciojusto.org/testimonios/yasir-saddiqe/  
 
Fonts: https://elcorreodelsol.com/blog/clau/balon-de-futbol-de-comercio-justo-greenpeace 
https://www.ponlecaraalcomerciojusto.org/productos/balones-de-futbol/ 
https://deportesostenible.com/2013/10/08/balones-de-futbol-y-comercio-justo/  

 

 

ANNEX 

http://www.xarxaescolescj.org/
http://www.talonfairtrade.org/
https://www.ponlecaraalcomerciojusto.org/testimonios/yasir-saddiqe/
https://elcorreodelsol.com/blog/clau/balon-de-futbol-de-comercio-justo-greenpeace
https://www.ponlecaraalcomerciojusto.org/productos/balones-de-futbol/
https://deportesostenible.com/2013/10/08/balones-de-futbol-y-comercio-justo/
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PREGUNTES PEL DIÀLEG 
- On es fabriquen les pilotes que tenim a casa? 
- En quines condicions són fabricats? 

- De quin país venen? 

http://www.xarxaescolescj.org/

