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A través del CJ es poden treballar molts valors, com el cooperativisme, igualtat de gènere, el respecte al medi ambient, el
tracte just.... L’acompanyament es fa principalment en la formació del professorat i es treballa conjuntament en un pla
d'acció anual personalitzat i flexible al grau d’implicació, capacitat de realització i realitats diferents.

S’inclouen activitats i dinàmiques que tinguin com a resultat accions que es puguin portar a terme amb l’alumnat i activitats
on es puguin relacionar directament les escoles d’aquí amb escoles a Nicaragua, per compartir realitats i experiències que
enriqueixin l’arrelament i la implicació de la comunitat educativa. Inclou també la visita d’una productora/or de Comerç Just
del Sud i la participació d’accions amb Som comerç Just i banca ètica a Catalunya, la Coordinadora Estatal de Comerç Just i
Fairtrade España.

Aquest projecte té com a objectiu introduir el CJ i el Consum Responsable dins el sector
educatiu (Educació Formal i d’Educació No Formal) a través de l'eix curricular o les
programacions. Es vol generar consciència crítica sobre les conseqüències del Comerç
Internacional actual oferint una alternativa, el Comerç Just.
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Al curs 2017-2018 van participar 6 centres 
educatius :

- l'Escola d'Hostaleria Torre Mossen Homs 
(Terrassa), que pertany a Institut Cavall
Bernat

- Escola Pública Montnegre, La Batlloria (Sant 
Celoni)

- ZER Escola Pont Trencat, Sant Celoni(Escola 
Rural del Baix Montseny)

- ZER Escola Puig Drau, Montseny (Escola 
Rural Baix Montseny)

- ZER Escola Alzinar (Escola Rural Baix 
Montseny)

- Ies Emperador Carles (Barceloa)

ESCOLES
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ENTITATS
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LA VISIÓ DE L’ESCOLA
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Des del Restaurant-escola Torre Mossèn Homs de l'escola d'hostaleria de Terrassa, i més
concretament des del departament de serveis en restauració dels cicles formatius de grau
mitjà, en el qual vam emmarcar el projecte Xarxa d’Escoles pel Comerç Just, dut a terme
amb Alternativa3, en fem una molt bona valoració en termes generals.

Les activitats que més èxit van tenir entre l’alumnat, van ser la introducció del comerç just i
el cafè amb la visita a la torradora d’Alternativa3, l’activitat de Comerç Just i Gènere, amb
l’obra de teatre “Si yo no tengo lugar” del col·lectiu de dones de Matagalpa i la visita dels
productors de COMULACS, Nicaragua.

Des del departament de Serveis en Restauració, i emmarcat dins del Mòdul 2 (Operacions
Bàsiques al bar cafeteria) de 1er de Grau Mitjà, creiem que s’estan assolint els objectius
marcats del projecte; introduir el Comerç Jut i el Consum Responsable dins el sector
educatiu a través de l’eix curricular o les programacions. Creiem realment, que al final de
curs i gràcies a les diferents activitats proposades pel projecte, els/les alumnes acaben
prenent consciència crítica sobre les conseqüències del Comerç Internacional actual, al
mateix temps que prenen consciència de l’existència d’ una alternativa, el Comerç Just.

És per aquesta raó que des del departament en fem una molt bona valoració i apostem per
la seva continuïtat per tal de seguir contribuint amb l’educació dels/les nostres alumnes.

David Brunet, coordinador
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PLA D’ACCIÓ

REUNIONS DE COORDINACIÓ
29 de Setembre Reunió de coordinació, informació i preparació del curs.
5 Octubre Reunió de coordinació, informació i preparació del pla estratègic
29 de Juny 18. Reunió de valoració del treball durant el curs i els reptes de futur

FORMACIÓ DE FORMADORS
8 de Gener. Després d’iniciar amb una breu presentació del projecte Xarxa Escoles, l’activitat
es va estructurar en dues parts. Durant la primera part, a càrrec de Mònica Vega (SETEM), es
va fer una dinàmica per a reflexionar sobre les desigualtats en el comerç entre països del Nord
i països del Sud. La dinàmica va crear força debat i va introduir temes com desigualtats en les
relacions comercials, reflexions sobre l’ajuda al sud, etc.
La segona part de l’activitat, a càrrec d’Estel Malgosa (Alternativa3) va anar enfocada a
explicar el concepte del Comerç Just, la necessitat d’un model comercial més equitatiu i els
seus principis a través de l’exemple del Cacau.

L’any pròxim volen fer el curs complert amb la convalidació de crèdits.
9



PLA D’ACCIÓ

ACTIVITATS APRENENTATGE I SERVEI
31 de Gener . Introducció del Comerç Just i el cafè, visita
a la torradora d’Alternativa3. Grup de 1º de sala

L’activitat ha consistit en una introducció del concepte del
Comerç Just. A través de diversos jocs cada grup ha
descobert diferents elements relacionats amb el comerç
just i posteriorment ha exposat allò après a la resta de
companys i companyes.
Seguidament s’ha explicat el procés d’elaboració del cafè,
emfatitzant les diferències entre comerç just i comerç
internacional.

La següent part de la jornada ha estat la visita a la
torradora de cafè d’alternativa3, on s’ha pogut veure la
darrera part del procés d’elaboració del cafè de comerç
just. Per últim s’han degustat els cafès, cacaus i galetes.

7 de Febrer. El consum d’aliments amb conseqüències
globals. El cas de la quinoa i el sucre de canya. . Amb el
grup mitja de sala

Aquest grup de nois i noies ja havien fet la introducció al
comerç just en la visita a Alternativa3, per tant s’ha pogut
aprofundir en l’exemple de dos productes.
En una primera part s’ha explicat el cas de la quinoa, i
com la proclamació de l’any internacional de la quinoa per
part de la FAO ha portat a conseqüències socials pels
productors i productores.
S’ha seguit amb l’exemple del sucre de canya, el seu
procés i la diferència amb el sucre de remolatxa.
Finalment, s’han testat diversos tipus de sucres i de
cacaus que porten sucres diferents
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PLA D’ACCIÓ

22 de Febrer. Activitat el cafè de comerç just. Grup de
mitjà de segón de sala i 1º i 3º de direcció de sala

S’ha realitzat una activitat de nivell tècnic sobre el cafè de 
comerç just. El dinamitzador ha estat un membre 
d’Alternativa3 tècnic de qualitat. L’activitat ha anat dirigida 
a l’explicació del procés de torrat i la preparació del cafè 
per extreure una alta qualitat, un dels principis del 
Comerç Just. 
L’activitat ha estat pràctica.

13 de Març. Activitat el consum responsable. Amb el grup
de primer de grau mitjà de sala

S’ha realitzat una activitat sobre consum responsable a
càrrec de SETEM Barcelona. S’ha explicat el consum
responsable des de diferents àmbits de consum:
alimentari, tèxtil, electrònica, la banca...
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ACTIVITATS TRANSVERSALS A L’ESCOLA O AL CURRICULAR DEL CENTRE

7 de Febrer es va fer un Taller de cacaus de Comerç Just, en el marc de les xerrades
professionals de l’escola-
A part d’això:
• Pràctiques de molt de cafè amb cafè de Comerç Just
• Concurs de Barista amb cafè de Comerç Just.
• Mones o bombons amb productes de Comerç Just.
• Es serveix productes de Comerç Just als menús que es preparen.

PLA D’ACCIÓ
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PLA D’ACCIÓ

APROPAR-SE A ALTRES REALITATS

8 de Maig. Visita dels productors de COMULACS,
Nicaragua. Amb el grup de primar grau de sala

Els productors de Nicaragua han fet una xerrada a
l’alumnat sobre el impacte del comerç just en la vida dels
productors i productores de comerç just d’una petita
cooperativa de cafè de Nicaragua. Han explicat com viuen
els nens i nenes de les comunitats. També han explicat en
què s’han gastat els diners del donatiu que van fer
l’alumnat de 6è dels beneficis de la seva cooperativa
escolar a l’escola San José del Guapotal.
Finalment, s’han repartit les cartes de l’intercanvi amb
l’escola San José, del Guapotal
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Comerç Just i gènere. Amb el Col·lectivo de Mujeres de
Matagalpa. Amb el grup de quart

El Colectivo de Mujeres de Matagalpa ha realitzat una
obra de teatre sobre les conseqüències del comerç
internacional a la vida dels petits i petites productores
dels països del sud, amb l’objectiu de fer reflexionar i
debatre a l’alumnat. (Obre de Teatre “Si yo no tengo
lugar”)
L’activitat ha iniciat amb una petita dinàmica de
presentació sobre els orígens i el què es produeix a cada
lloc. Ha seguit amb l’obra de teatre i ha acabat amb una
reflexió.



15



VALORACIÓ
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El treball que hem dut a terme plegats aquest curs 17-18 ha sigut molt enriquidor. El Restaurant-escola Torre
Mossèn Homs de l'escola d'hostaleria de Terrassa ha pogut posar en pràctica el Comerç Just dins la seva cuina, i
l’alumnat surt amb formació de Comerç Just que podrà aplicar a la seva vida professional també. El 40% de les
persones que han respòs l’enquesta assegura conèixer el Comerç Just.
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“Crec que aquestes activitats són necessàries
per tal d’entendre què és el comerç just i 

poder aplicar-ho. És una bona ideea
promoure-ho d'aquesta manera”



• Reforçar i consolidar el que s’ha anat treballant durant el curs.

• Oferir nous recursos enriquidors i diferents adaptats a les edats de
cursos superiors que facilitin l’aprenentatge de comerç just i siguin
fàcils de replicar pel professorat en el futur.

• Enfortir el vincle Nord- Sud per treballar la formació i sensibilització
del claustre.

• Involucrar més a l’alumnat en el projecte.

• Introduir el Comerç Just al PGA.

REPTES DE FUTUR
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www.xarxaescolescj.org

Coordinat per: Amb el suport de:
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