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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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Durant el curs 16/17 l’escola Pont Trencat de Santa Maria de Palautordera, engega un projecte de 
comerç just a través del projecte Xarxa d’escoles pel comerç just dirigit per Alternativa 3.

Aquest projecte està coordinat amb el saber ser de l’escola i per tant integrat de forma transversal i 
interdisciplinària en tots els àmbits del currículum i alhora, a la PGA del curs.

És un projecte que treballa valors bàsics i universals com: consum responsable, el comerç just, 
igualtat enter homes i dones, els drets dels infants, etc. Aquests valors treballats a través d’activitats 
i tallers es fusionen en el saber ser i saber estar de l’escola durant tot el curs.

El primer curs 17/18 es van realitzar diferents accions: formació de mestres, piruletes de xocolata, 
exposicions, aprèn comerç just amb la música, treball del mapa Petters, visita dels productors de 
cafè de Nicaragua, intercanvi de cartes amb els alumnes de l’escola de Nicaragua,etc. 

El projecte de Comerç Just passa a ser una línea de treball de les 3 escoles que integren la ZER Baix 
Montseny i per tant a ser un dels eixos principals de la ZER i quedarà impregnat de manera 
coordinada i transversal a les accions comunes que es realitzen com Sant Jordi.
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La valoració que podem fer d’aquesta experiència és molt positiva pels següents motius:

• Cohesió de les tres escoles amb l’objectiu comú d’un del consum responsable

• Conscienciació a l’alumnat de la importància d’un comerç just amb equitat i respecte pel medi

• Accions incloses a la PGA de la ZER i amb concordança amb el saber fer i saber estar de les tres 
escoles

• Actuacions paral·leles que promoguin el comerç just ( ús de xocolata de comerç just en festivitats 
com el dia de la mona, treball del dia dels drets dels infants a través de la programació del comerç 
just,etc.)

• Per part de l’alumne, gaudir i descobrir-se un mateix i els altres, amb la oportunitat de conèixer i 
aprendre conceptes nous que altes àmbits no abarquen.

• Per part de l’alumne, tenir la oportunitat de compartir amb els companys de la ZER activitats 
conjuntes a través dels valors universals.

Tot aquest projecte no hauria estat possible sense l’aportació incondicional de Alternativa 3 de crear 
un món més just, un món més respectuós.

Gràcies de tot cor Alternativa 3 per oferir_nos la oportunitat de créixer com escoles, d’avançar cap a 
una societat cada vegada més justa i respectuosa, inclusiva, i per ajudar-nos a fer créixer als alumnes 
amb els valors essencials, que de ben segur, inclouran en el seu saber ser futur per assegurar un èxit 
personal i col·lectiu.Seguim!

Mireia Salvador, directora de la Zer Baix Montseny i de l’Escola Pont Trencat
9



PLA D’ACCIÓ

REUNIONS DE COORDINACIÓ
14 Juliol Reunió de coordinació, informació i preparació del curs.
7 Setembre Reunió de coordinació, informació i preparació del pla estratègic
23 Octubre Reunió de coordinació, seguiment i calendarització
4 de Juliol 18. Reunió de valoració del treball durant el curs i els reptes de futur

FORMACIÓ DE FORMADORS
6 Octubre S’ha optat per una formación continua durant la duración del projecte, amb la 
participació de tot el claustre.
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PLA D’ACCIÓ

ACTIVITATS APRENENTATGE I SERVEI
7 Novembre. Introducció del comerç just al grup de 3º a 
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.

12 Gener Pintem estoigs de Comerç Just. Amb el grup de 
3º a 6º

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. Han sorgit elements com qui te la culpa de 
que això passi, si els estats, les empreses o els 
consumidors.

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.

Per finalitzar, s’ha debatut sobre les alternatives existents, 
tals com comprar peces de roba de comerç just, de 
proximitat i artesanes, reutilitzar, comprar roba de segona 
mà i no fer un consum excessiu. 11



PLA D’ACCIÓ

12 Gener. Pintem Samarretes de Comerç Just. Grup de 1º 
a 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. Els països d’on estava feta la seva roba eren 
Bangladesh i Turquia. Se’ls ha explicat que es fan allà 
perquè a les empreses els hi surt mes econòmic i s’ha 
posat l’exemple de les famílies de dos infants: una 
treballava per una gran empresa amb condicions 
d’explotació i l’altre en una cooperativa de comerç Just. 
L’alumnat ha preferit la situació de la família de comerç 
Just.

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

12 Febrer Apren CJ amb la música. Amb el grup de 3º a 6º

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”
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PLA D’ACCIÓ

15 de Març. Caramels de xocolata de comerç just. Tota 
l’escola en varis tallers

L’activitat ha estat centrada en el cacau de comerç just, 
s’ha conegut qui el planta, d’on ve i les principals 
diferències amb el comerç internacional. Després, tot 
l’alumnat a fet caramels de xocolata de comerç just que 
s’han endut a casa.

Els caramels se’ls han endut a casa i ensenyat a les 
families
.

4 al 20 de Juny. Exposició de Comerç Just. Amb el grup de 
3º a 6º

Es va posar l’exposició a l’entrada del centre. L’alumnat va 
reballar el contingut de cada roll up en grups. Un cop
treballada, es va convidar a les famílies a visitar l’exposició
i va ser l’alumnat qui va fer la presentación de l’exposició.
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ACTIVITATS TRANSVERSALS A L’ESCOLA O AL CURRICULAR DEL CENTRE

- S’ha introduït el Comerç Just dins l’assignatura de castellà, treballant l’activitat cultura d’intercanvi de cartes 
amb Nicaragua.

- S’ha treballat a les classes d’Educació Física, a través de les activitats amb les pilotes de Comerç Just.
- S’ha treballat a geografia a través de les activitats del Mapa Peters.
- Dins la jornada de Sant Jordi es van fer activitats sobre Comerç Just.
- Es va treballar l’exposició de Comerç Just a català. Va anar molt bé perquè l’alumnat va fer tres presentacions a 

les famílies del que explicava cada roll up. (en principi estaven planejades sols dos, però va tenir molt d’èxit i es 
va haver de fer una sessió més.

- Es va treballar a la classe de català l’escriptura de notícies sobre el Comerç Just i es van publicar dos d’elles al 
Diari La Veu de Palau i 9 de nou.

- La cançó de Comerç Just de l’alumnat es va posar de  música de fons al CD de fotografies que entrega l’escola a 
final d’any.

- Es va treballar el CJ a La Balança (així anomenen les hores de tutoria)
- Actualment el CJ està dins el Pla General del projecte de Centre de tot el ZER Baix Montseny.

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 Pont Trencat és El Socorro. Durant 
aquest curs s’han pogut fer dos enviament i rebre un. S’ha 
iniciat també intercanvi entre professorat.

23 de Maig. Visita dels productors de COMULACS, 
Nicaragua. Amb el grup de 35º

Exolina i Fayrin, de la cooperativa cafetalera de comerç
just de Nicaragua COMULACS, van explicar en primera 
persona els beneficis que portava el comerç just a les 
comunitats. També van parlar de l’escola agermanada i 
van portar les cartes de l’escola El Socorro.

A l’asignatura de castellà es va treballar una entrevista 
que l’alumnat va anar fent durant la jornada.
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L’escola Pont Trencat partia d’una situació inicial on no hi havia presencià de comerç just. La nostra valoració durant aquest
curs ha sigut molt positiva.

Per part del professorat la implicació sigut de tot el claustre, tant en la realització del Pla d’acció, com al seguiment del
projecte, amb una implicació més directe per part de la directora i la professora de Castellà.

Segons les enquestes, a l’inici no hi havia coneixement de comerç just, i al finalitzar el projecte, el 50% del professorat
reconeix saber els principis de comerç just.

VALORACIÓ
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L’escola ha introduït de manera transversal el comerç just a l'assignatura de castellà i educació física, i a la festa
de Sant Jordi. Pels curs vinent, s’ha introduït el comerç just a la programació general anual

Per part de l’alumnat, s’ha fet les enquestes de valoración amb el grup de 4º. El 100% de l’alumnat reconeix un
producte de comerç just, els seus principis i els beneficis. Les activitats que més han agradat han sigut per
ordre les piruletes de xocolata, la cançó de comerç just i la de la visita dels productors. Tots reconeixen saber el
procés del café. Això és curios perque a l’aula s¡ha treballat molt el procés del cacau, però el procés del café va
ser explicat pels productors, i això va fer que l’información arrives molt bé a l’alumnat.
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• 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 sensibilitació del
claustre

• Transversalitzar el comerç Just dins el centre.

• 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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