els preus dels intermediaris
presentació
Una reflexió inicial que porta a què els participants entenguin clarament el paper dels intermediaris en el
comerç tradicional i la forma com actua el Comerç Just en benefici dels consumidors.

objectius
· Reflexionaran sobre el paper dels intermediaris en les propostes empresarials,
· Veuran la importància del treball comunitari, treballaran sobre el concepte de justícia.

material de suport
L’activitat es realitza en tres rondes. Després de cadascuna caldrà fer una reflexió del que acaba de passar.

tipus d’activitat
durada de l’activitat

Treball a l’aula

25 min.
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ronda 1. el preu de les coses
El dinamitzador forma grups. Hi haurà un de 6 treballadors, un de 5 treballadors i un de 4 treballadors. La resta
han de ser grups formats per equips de 3, 2 o 1 treballador.
Cada equip rep una taula de càlcul del preu dels productes.
Amb el nombre de treballadors es calcula el preu al qual s’hauria de vendre el producte. Els membres del grup
poden arrodonir el preu al qual volen acabar de vendre’l per guanyar diners i no només cobrir despeses.
El dinamitzador de l’activitat dibuixa a la pissarra una taula de càlcul del preu final.
Col·loca a la taula el preu de cada sac decidit per cadascun dels grups.
Després dobla el seu preu a la casella de l’intermediari 1 i el torna a doblar a la de l’intermediari 2. Aquest serà
el preu final al què es vendrà el producte al mercat. El dinamitzador marcarà en la darrera columna la diferència
entre el que ells han cobrat i el preu final.
Exemple:
Un grup de 2 persones té 360 monedes de despeses i pot fer 40 sacs.
Per tant cada sac el pot vendre com a mínim a 9 monedes (si vol guanyar més pot pujar el preu). El preu de
mercat, després dels intermediaris, serà de 36 monedes.
Un grup de 6 persones té 760 monedes de despeses i pot fer 120 sacs que els pot vendre, com a mínim a 6,3
monedes. El preu de mercat serà de 25,3 monedes.
Un cop es veu el preu final i el que s’ha cobrat, es pregunta als participants:
· Qui ha guanyat més en aquesta operació?
· Qui de totes les persones que guanyen diners ha treballat més?

ronda 2. el mercat mana
El dinamitzador diu que només comprarà sacs a 30 monedes cadascú. A partir d’aquí cada grup haurà
de calcular què passa quan els intermediaris es queden la seva part.
A partir del que s’ha obtingut es treballen les següents preguntes:
· Quants grups poden vendre el seu producte i cobrir les despeses?
· Qui ha guanyat diners?
· Com podrien canviar aquesta situació?
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ronda 3. comerç just
Tots els grups escullen el nombre de treballadors que volen tenir. L’única condició és que han de ser més de
6 treballadors per grup.
Tal i com s’ha fet a la primera ronda es calcula el preu dels seus sacs segons el nombre de treballadors.
Un cop tenen el nombre de sacs i el seu preu, es col·loca el preu al mercat eliminant els intermediaris.
A partir del que s’ha aconseguit cal reflexionar sobre les següents qüestions:
· Quin és el preu final al mercat?
· El preu és més econòmic en grups grans o petits?
· Els productors podrien cobrar millor encara que es marqués un preu fix de mercat de 30 monedes?
· Per què creieu que el comerç just demana que els treballadors estiguin agrupats?
· A més del preu al què es venen els productes, quins altres guanys creieu que es poden tenir si es
treballa en petits grups?
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TAULA DE CÀLCUL DEL PREU DELS PRODUCTES
nombre de treballadors
despeses
concepte
Sous

coM ES calcula

total

Treballadors x 100

Eines i maquinària

100

Productes del camp

60

despeses totals
producció
concepte
Sacs

coM ES calcula

total

Treballadors x 20

despeses totals
Per calcular el preu mínim al qual ha de sortir cada sac has de fer la següent operació:
Despeses / Nombre de sacs

Nota: per calcular els sous cal multiplicar el nombre de treballadors x 100, i per calcular els sacs, cal multiplicar
el nombre de treballadors x 20.

