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OBJECTIUS 

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

• Conèixer els pilars sobre els que treballa el comerç just: respecte al medi ambient, no 
treball infantil, igualtat entre homes i dones, preu just per a la collita, no als 
intermediaris, treball en equip en cooperatives. 

• Introduïr el concepte de països empobrits. 

• Conèixer els diferents estats i colors del cafè 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

Activitat enriquida amb propostes i material creat per l’escola Montnegre (La Batlloria) 

 

 
 

MENU JUST 

 

PRESENTACIÓ 

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

TIPUS D’ACTIVITAT 

DURADA DE L’ACTIVITAT 

MANUALITATS 

TEMPS : 45 MINUTS (opcio 1 o dos jornades) 

MATERIAL NECESSARI 
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
 

La nostra proposta es fer aquesta activitat en dos fases, tot i que es pot adaptar a 
fer-ho solament en una. 
 
Primera jornada. 

- Amb el suport d’una presentació digital explicarem la realitat dels països 
empobrits a través de la producció del cafè i l’objectiu del Comerç Just. 

- Després de parlar-ne, visualitzarem les plantes de cafè i parlarem una mica 
del seu estat a través de diferents imatges. 

- Finalitzarem l’activitat amb una fitxa on hi ha diferents imatges del procés 
del cafè i convidarem a pintar-la. També els demanarem que escriguin al 
darrera el que els ha semblat l’activitat i si tenen algun dubte. 

 
Segona jornada.  
 
 
1- S’agafa un tros de paper de diari i es 
fa una bola. 
2- Es posa cola a l’interior del cilindre de 
cartró, per tal de que el paper quedi 
subjecte. 
3- Es van agafen pedaços de coto, i amb 
una mica de cola s’enganxen a la bola de 
paper. 
4- Mentre es van enganxant 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) 
5- Un cop enganxat el cotó, es va pintant 
l’arbre. 
6- Es poden fer servir altres elements per 
decorar. 
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7- Un cop tots els alumnes han finalitzat, es posen tots 
junt a la classe per formar un bosc Solidari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Un cop fet els arbres es poden posar al vestíbul per a que les famílies ho puguin veure. Es pot 
decorar amb diapositives o frases de comerç just. 
 

 
Escola Montnegre (La Batlloria) 

ALGUNES IDEES 
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