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LES SABATILLES

PRESENTACIÓ

Reflexionar sobre els productes que consumim (les sabatilles).
Descobrir les diferents àrea de treball que intervenen a la fabricació d’un producte.

OBJECTIUS

•

Potenciar el sentit crític davant les situacions injustes.
• Afavorir una actitud positiva cap el consum responsable i solidari.
TIPUS D’ACTIVITAT
DURADA DE L’ACTIVITAT
MATERIAL NECESSARI

Fotocòpia Mapa Peters

TREBALLS A L’AULA

TEMPS : 45 MIN
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DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
1-

Dividim als participants en set grups.

2-

El o la docent els explica que, per un moment, anem a ser “treballadors i
treballadores de la empresa Nike” i que ens han contractat per elaborar unes
sabatilles que costen 100€.

3-

Dividir tal i com ho faria la empresa, a les següents àrees de treball:

-

Administració
Projectes
Subministres
Recursos Humans
Distribució
Accionistes
Publicitat
4-

Entregar a l’alumnat el document A per a que coneguin en que consisteix el treball
de cada àrea. Després de la lectura, cada equip deu decidir, per acord intern, la
quantitat de dines que creuen que necessita per treballar.

5-

Passat un temps prudencial se’ls pregunta la quantitat a cada un dels grups, que el/la
docent apunta a la primera casella junt a cada àrea. Posteriorment es suma
(normalment sol ser un preu superior als 100€, si es inferior no importa).

6-

A continuació, es torna a donar un temps per a que havent vist el que han posat els
demés, facin un altra estimació més ajustada.

7-

Aquesta vegada deuran justificar perquè han pujar o baixat el valor. (s’apunta a la
segona casella del quadrant i es torna a sumar).

8-

Finalment, es donen les xifres reals a l’última columna.
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ANÀLISIS I REFLEXIONS FINALS

Després demanar-los opinió i conclusió. Se’ls fa reflexionar especialment sobre les diferents
àrees.
Distribució: son les despeses més grans degut als intermediaris, comissions i demés
despeses de les duanes.
Recursos Humans: Cursos de formació. Seguretat dels treballadors i treballadores i
salaris (s’ha de descomptar els salaris dels alts directius dels països del Nord).
Publicitat: Es comenta que si l’empresa deixes de pagar a un jugador de futbol un mes
per a que faci publicitat de la marca, es podria pujar el sou de tots els treballadors i treballadores
de la cadena de producció més d’un 200% durant un any.
Es molt important reflexionar sobre què podem fer i presentar el comerç just com alternativa.
Convé aclarir que el boicot no sempre es una bona opció, doncs podria deixar sense feina a les
persones que treballen per a grans empreses del Sud.
DOCUMENT DE SUPORT PEL PROFESSORAT

•

A tot l’anterior s’ha d’afegir que el fet de que les economies de molts països del Sud es
basin en cultius d’explotació tenen altres greus conseqüències com són la explotació
dels treballadors i treballadores i el deterioració del Medi Ambient.

• Cost real de les sabatilles
Àrea de producció
Administració e impostos: 14.4%
Subministraments: 29%
Publicitat: 9.6%
Accionistes: 2.8%
Projectes: 3.9%
Distribucions: 40.1%
RRHH: 0.2%
•

Spot: canvia de sabates: https://www.youtube.com/watch?v=wYBmw2sPaPk

•

Vídeo
“Testimonis
del
sector
del
cuir
https://www.youtube.com/watch?v=MMw8yW2r4k8

i

tèxtil

a

la

Índia:

• A la web de la Campanya Roba Neta podeu trobar informació sobre la indústria del tèxtil.
http://robaneta.org/recursos/
Consells per a la moda conscient
content/uploads/2017/12/ArreglemLaModa.pdf

i

resposable:

http://robaneta.org/wp-
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Article: S’hi deixen la pell. http://robaneta.org/wp-content/uploads/2017/01/Fitxa_Shi-deixenla-pell.pdf
http://robaneta.org/campanyes/canvia-de-sabates/
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FITXA PER L’ALUMNAT

Àrea de producció
Administració
impostos
Subministres
Publicitat
Accionistes
Projectes
Distribució
RRHH
Total

1º
posada
comú

e

100

en 2º
posada
comú

en
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ÀREA DE L’EMPRESA

Equip d’administració i impostos
Pertanyeu a l’equip d’administració i impostos. Sou les persones que s’encarreguen del
pagament del impostos al país de fabricació com el país de venda. Teniu que assignar una
quantitat de diners de les sabatilles per que el vostre equip pugui funcionar.
El total de les sabatilles són 100€
Equip de distribució
Pertanyeu a l’equip de distribució. Sou les persones encarregades del transport de les sabatilles
des de el país de fabricació fins el país de venda, teniu que assignar una quantitat de diners de
les sabatilles per a que el vostre equip pugui funcionar.
El total de les sabatilles son 100€
Equip de publicitat
Pertanyeu a l’equip de publicitat, sou les persones encarregades de fer els anuncis i contractar
a les persones que donin imatge per la firma, teniu que assignar una quantitat de diners sobre
les sabatilles per a que la vostra intenció sigui rentable.
Grups d’accionistes
Pertanyeu al grup d’accionistes. Sou les persones que heu invertit els vostres diners per la
fabricació de les sabatilles, teniu que assignar-vos una quantitat de diners sobre les sabatilles
per a que la vostra inversió sigui rentable.
Equip de recursos humans
Pertanyeu a l’equip de recursos humans. Sou les persones encaregades de pagar els salaris,
cursos de formació pels treballadors i treballadores i la Seguretat Social. Teniu que assignar-vos
una quantitat de diners de les sabatilles per a que el vostre equip pugui funcionar.
Equip de projectes
Pertanyeu a l’equip de projectes. Sou les persones encarregades del disseny, els estudis de
mercat i controls de qualitat, teniu que assignar-vos una quantitat de diners de les sabatilles
per que els vostre equip pugui funcionar.
Equip de subministres
Pertanyeu a l’equip de subministres. Sou les persones encarregades de la compra de matèries
primes i també de l’emmagatzematge del producte un cop acabades. Teniu que assignar-vos
una quantitat de diners de les sabatilles per que el vostre equip pugui funcionar.

