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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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Aquest curs hem començat a col·laborar amb l’ONG  Alternativa3 per tal de treball el Comerç Just i 
el Consum Responsable amb el nostre alumnat. 

El curs passat, els alumnes de cinquè van decidir donar una part dels beneficis guanyats a través de 
la cooperativa que varen formar durant el curs a aquesta ONG . A partir d’aquí, el personal 
d’Alternativa3  ens van engrescar amb les seves propostes i vam decidir entrar a formar part de la 
xarxa d’escoles pel Comerç Just i treballar els seus principis i valors amb tot l’alumnat. 

Tot i que s’ha fet una breu introducció amb els alumnes de P5 i 1r, s’ha treballat sobretot amb la 
resta d’alumnes de cursos superiors fins a 6è. El curs que ha aprofundit més en el treball ha estat el 
de 4t de Primària. 

La valoració general és positiva per part de tot l’equip de mestres i els alumnes.  La majoria de 
mestres s’han implicat i s’han mostrat receptives a l’hora de dur a terme activitats relacionades a 
nivell personal o a través de la coordinadora. Tanmateix, la novetat i la falta de temps no ha permès 
aprofundir del tot en alguns aspectes o poder donar la iniciativa necessària pel funcionament 
d’algunes activitats que s’especificaran més endavant. Referent a l’alumnat en general s’han mostrat 
receptius, sobretot a l’hora de realitzar els tallers i activitats proposades per la ONG. 

Arrel de la formació inicial feta  per Alternativa3 algunes mestres s’han interessat pels productes de 
Comerç  Just. A la sala de mestres es va penjar un full informatiu sobre botigues on comercialitzaven 
aquests productes tan a nivell físic (botigues a Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera) com 
online. 
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ASPECTES A MILLORAR
• Comunicació amb les famílies, AMPA i altres agents relacionats amb l’escola. Tot i que 

s’ha presentat el projecte al Consell Escolar i s’ha anat comunicant i compartint algunes 
de les activitats realitzades, aquesta ha estat pobra, sobretot en el sentit d’implicació i de 
fer-los partícips del projecte. 

• Introduir les notícies i els actes que es fan a l’escola dins la web de la xarxa d’escoles pel 
comerç just.  Les poques noticies que s’han compartit han estat gràcies a la col·laboració 
de la nostra referent.

• Introduir activitats de Comerç Just i Consum Responsable en els ambients. Tot i que 
havíem pensat algunes activitats per realitzar a tots els ambients, finalment només ha 
tingut sortida el bosc solidari. Crec que millorarem aquest aspecte un cop dominem més 
la dinàmica d’aquesta manera de treballar.

Gemma Cortina  
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PLA D’ACCIÓ

REUNIONS DE COORDINACIÓ
13 Juliol Reunió de coordinació, informació i preparació del curs.
2 Octubre Reunió de coordinació, informació i preparació del pla estratègic
6 de Juliol 18. Reunió de valoració del treball durant el curs i els reptes de futur
31 Agost. Tancament de la memoria i plans de futur

FORMACIÓ DE FORMADORS
15 Octubre i 24 de Novembre S’ha optat per una formación continua durant la duración del 
projecte, amb la participació de tot el claustre. És un grup molt motivat i proactiu.
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PLA D’ACCIÓ

ACTIVITATS APRENENTATGE I SERVEI
10 Novembre. Introducció del comerç just al grup de 6º.

S’ha realitzat una introducció sobre l’origen de productes
tals com el cacau, cafè o el sucre. Posteriorment s’ha fet el
joc del justòmetre, on s’explica als alumnes el cas d’un
poble de Nicaragua que estan amb crisi i que volen
muntar una empresa i han d’escollir les cartolines amb els
valors que prefereixin. Al final es posa en comú entre tots,
i s’expliquen els valors que té el comerç just.
S’ha generat molt debat entre els grups, ja que un grup
prioritzava guanyar molts diners, i l’altre prioritzava el
respecte el medi ambient i la qualitat del producte.

Finalment, se’ls ha presentat l’escola de Nicaragua amb la
qual parlaran per carta i han estat molt contents.

30 Novembre. Activitat Cooperatives i Comerç Just. Amb
el grup de 5º

L’alumnat de 5è està realitzant el projecte de creació
d’una cooperativa. Per això l’activitat sobre el comerç just
s’ha centrat en l’exemple d’Alternativa3 i les cooperatives
els productors de Comerç Just a través d’un joc
participatiu. Han creat la cooperativa amb criteris de
Comerç Just i han fet un donatiu per a l’escola
agermanada de Nicaragua amb els diners guanyats.
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PLA D’ACCIÓ

14 de Març. Pintem Samarretes de Comerç Just. Grup de
2º.

S’ha realitzat una activitat sobre els productes tèxtils de
Comerç Just. S’ha iniciat fent reflexionar de l’origen de les
peces de roba que porta l’alumnat a través de les
etiquetes. La majoria dels països on estava feta la seva
roba eren asiàtics. Han reflexionat els motius d’aquest
origen i ven aviat han exposat que d’aquesta manera les
empreses paguen menys als treballadors. S’ha passat el
vídeo “Compramos mas de los que vemos” i s’ha fet un
petit debat.

S’ha seguit l’activitat presentant la cooperativa SIPA de
l’Índia, productors que han fet els estoigs de comerç just
que, posteriorment, l’alumnat ha pintat.

14 de Març. Caramels de Xocolata de CJ. Amb el grup de 
1º i P5

S’ha realitzat una activitat sobre el cacau de comerç Just. 
S’han explicat els principis de comerç just i la necessitat 
de saber d’on ve el cacau que mengem. Seguidament 
s’han fet els caramels de xocolata. Aquest caramels els 
han donat a les famílies.
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PLA D’ACCIÓ

19 de Març. Aprèn CJ amb la música. Grup de 3º

Aquesta activitat consisteix en un taller musical on, a
través de la música, l’alumant coneix els principis de
comerç just i l’educació pel desenvolupament. El taller es
va organizar en dos parts:
- Primer es van aprendre algunes de les cançons de

l’espectacle Karibu,
- Una segona part on l’alumnat va enregistrar la cançó

mitjançant el muntatge d’un senzill estudi de gravació.
Aquesta cançó és actualmente la que es fa servir a l’hora
d’entrar de l’escola.
La dinamització del Taller ha anat a càrrec del Carles
Cuberes.
La cançó es diu “El tren del Comerç Just”

4 d’Abril. Activitat Texil de comerç just. Amb el grup de 4º

Activitat sobre les desigualtats nord-sud que produeix el
comerç internacional, a través de l’exemple dels productes
tèxtils. S’ha emfatitzat l’alternativa de fer un consum
responsable.
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ACTIVITATS TRANSVERSALS A L’ESCOLA O AL CURRICULAR DEL CENTRE

El professorat del centre ha fet una presentació del comerç just a totes les classes. S’ha introduït molt bé de manera
transversal a tot el centre.
- Activitat introducció al Comerç Just: A partir de P5 i excepte els cursos de cicle superior s’han realitzat activitats
introductòries sobre el significat del comerç just i els valors que l’acompanyen, sempre adaptat a cada edat.

P5: Amb el suport de dues titelles de pal ( Maria i mare) i una imatge del món amb aspectes negatius, la mestra explicarà
l’adaptació del conte: “LA MARIA I EL MÓN”. Al llarg de l’explicació també és molt convenient tenir envasos de cacau en
pols de marques conegudes i una de comerç just. Parlarem del conte, dels productes de comerç just ensenyant els seus
envasos i enganxant-los en un mural. Tot i que es van mostrar receptius, creiem que encara són massa petits per entendre
el significat de tot plegat. Ha faltat continuïtat, anar-lo recordant i aprofundint.

1º: Amb els alumnes asseguts en rotllana la mestra explicarà el conte: “La Maria i el món”. Tot seguit iniciarà una conversa
per veure el que han entès. Depenent de la resposta dels infants finalitzarà l’activitat amb un dibuix representatiu
individual o per parelles que un altre dia podran explicar als seus companys i companyes.
Tot i que el conte és molt engrescador i les seves il·lustracions són molt boniques els alumnes no van acabar d’entendre el
seu significat. Es van interessar sobretot per la forma de viure de les formigues compartint amb els seus companys i
companyes el que en sabien sobre aquests insectes.

PLA D’ACCIÓ
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3º: Amb el suport d’uns titelles amb els personatges del conte, la mestra explicarà el conte de “La Maria i el món”. Després
de parlar-ne els proposarà que, amb les seves paraules expliquin el que han entès seguint un model de fitxa bonic i
motivador.
Iniciarà a la sessió recordant el contingut del conte i fent una mica de buidatge del les impressions escrites durant la sessió
anterior. Tot seguit, treballarà la última frase del conte: “ Molt gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el
món” de Eduardo Galeano. Després de parlar-ne o representar-la, els alumnes deixaran per escrit el que significa per a ells
i elles aquesta frase.

4º Làctivitat es va fer en dos jornades. A la primera es va fer una dinàmica amb el Video “6 pasos para conocer el comercio
justo”, amb un espai de reflexió i on l‘alumat va poder escriure les seves idees i sobre la temàtica que volia saber-ne més.
Van respondre un qüestionari. La segona jornada es va ensenyar el gràfic de les seves respostes i es va aprofundir en els
temes que l’alumnat va proposar. Es va acabar amb el vídeo “curtmetratge 38”. El grup va respondre molt positivament,
amb ganes de saber-ne més. Amb aquest grup es va fer també una activitat per conèixer els principis de comerç just. Tot i
que el principi els va costar una mica entendre la dinàmica, van confeccionar uns mural explicatiu força elaborats que van
saber transmetre força bé als seus companys i companyes. La valoració és molt positiva

PLA D’ACCIÓ
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- El restaurant: a)1 cop al mes han cuinat amb comerç just i s’han endut el menjar a casa perquè ho puguin tastar
amb les famílies. b) Activitat d’anàlisi d’envasos de CJ

- Artístic: a) activitat el bosc solidari: totes les edats i el bosc ha estat a l’entrada, així les famílies l’han pogut veure.
L’inici de l’activitat es feia una explicació del comerç just i el cafè. La valoració és positiva tot i que per l’alumnat era
molt nou. La presentació digital ha estat un recurs molt útil. S’ha fet a l’ambient artístic i a 1º, 2º i 3º.

- Educació física: han fet una caixa amb les pilotes de CJ. A la caixa hi ha escrit la següent reflexió: “No guanyar a
tota costa” i cada cop que obrin la caixa ho recordaran.

- Matemàtic: a) jocs gegants el de la OCA. b) joc sobre els preus justos.

- Infantil. S’ha introduIt el comerç just al Racó de la cuineta.
El Comerç Just s’ha possat al Programa General Annual.

PLA D’ACCIÓ
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PARTICIPACIÓ  ESDEVENIMENTS NACIONALS DE COMERÇ JUST

Aquest any, la campanya Som Comerç Just i Banca ètica, i la Coordinadora Estatal de Comerç
Just, han proposat pel Dia Mundial de Comerç Just convidar a un café a les administracions
publiques per explicar qué és el Comerç just i demanar que ho promoguin. L’alumnat de
Montnegre ha visitat l’Ajuntament de Sant Celoni i han explicar a l’alcalde que están treballant
el Comerç Just a l’escola i en qué consisteix.

PLA D’ACCIÓ
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PLA D’ACCIÓ

APROPAR-SE A ALTRES REALITATS

Intercanvi cultural entre escoles: Nicaragua i Catalunya

Aquesta activitat ajuda molt a apropar altres realitats i 
cultures dins d’assignatures transversals com la de 
Castellà. Fomenta el sentiment de proximitat amb el 
comerç just.

L’escola vinculada amb l’escola Montnegre és l’Escola San 
Jose. Durant aquest curs s’han pogut fer dos enviament i 
rebre un. S’ha iniciat també intercanvi entre professorat.

11 de Maig. Visita dels productors de COMULACS,
Nicaragua. Amb el grup de 5º i 6º

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.

19

Comerç Just i gènere. Amb el Col·lectivo de Mujeres de 
Matagalpa. Amb el grup de quart

L’objectiu de l’activitat ha estat apropar la realitat dels i les 
productores del sud a l’alumnat. S’han desenvolupat 
diferents dinàmiques que mostren les desigualtats que 
genera el comerç internacional i s’ha reflexionat amb els 
sentiments que generen aquestes situacions als diferents 
actors. L’alumnat ha acabat molt content.
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L’escola Montnegre partia d’una situació inicial on no hi havia presencià de comerç just. La nostra valoració durant aquest
curs ha sigut molt positiva, sent per nosaltres una escola model en com introduir i treballar el Comerç Just de manera
transversal.

Per part del professorat la implicació ha sigut de tot el claustre. L’equip directiu ha realitzat el Pla d’acció, i el seguiment del
projecte, amb una implicació més directe per part de la directora i de la secretaria.

Segons les enquestes, a l’inici no hi havia coneixement de comerç just, i al finalitzar el projecte, el 80% del professorat
reconeix saber els principis de comerç just.

VALORACIÓ
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A l’Escola Montengre el professorat a treballat el Comerç Just a l’aula des del primer moment, sent una activitat transversal
del centre. Han creat recursos nous i col·laboren en l’assessorament de nous materials i idees.

En quan a l’alumnat, el 71,4% reconeix saber què és el Comerç Just, destacant en concret el principi de No explotació
infantil, Igualtat de gènere i el preu just.

Reconèixer saber el procés d’elaboració del cacau en un 66%.

En quan a les activitats, la que més va agradar és la cançó de comerç just, les explicacions i xerrades que fa la professora
Gemma, i l’activitat del Justòmetre.

«La mateixa paraula ho diu, és just per tothom»



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

• Oferir nous recursos enriquidors i diferents 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 a les famílies en el projecte

REPTES DE FUTUR
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www.xarxaescolescj.org

Coordinat per: Amb el suport de:
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