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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.

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.
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ESCOLES

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)
5

ENTITATS
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LA VISIÓ DE L’ESCOLA
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El meu nom és Anna Font Gómez i enguany he agafat la direcció de l’escola
Puig Drau. La Neus, l’antiga directora i l’equip de mestres, ens van explicar
totes les activitats que van fer el curs passat amb Alternativa 3 sobre el
comerç just. El nou equip, amb moltes ganes i il·lusió, ens hem implicat amb
la continuïtat d’aquest projecte i ja tenim totes les activitats que farem
programades. Els nanos més grans, van rebre amb molta il·lusió les cartes
que els infants de Nicaragua els van escriure i fins i tot, una ex alumna, ens
ha fet arribar la seva resposta perquè la puguem enviar juntament amb les
nostres. Per la castanyada vam fer una activitat amb xocolata de comerç just
i els infants recordaven les piruletes que havien fet i tot el que havien après.
Estem molt agraïdes per tenir l’oportunitat de formar part d’aquest projecte i
obrir mirades en quan a les desigualtat que hi ha al nostre món.
Gràcies,
Equip de mestres de l’escola Puig Drau.
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PLA D’ACCIÓ

REUNIONS DE COORDINACIÓ
7 Setembre Reunió de coordinació, informació i preparació del curs.
26 Setembre Reunió de coordinació, informació i preparació del pla estratègic
4 juliol del 18. Reunió de valoració del treball durant el curs i els reptes de futur

FORMACIÓ DE FORMADORS
10 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
10 Octubre. Introducció del comerç just al grup de 4º 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.

29 de gener i 15 de Febrer. Aprèn CJ amb la música. Tota
l’escola

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. Durant les següents setmanes,
l’alumant ha ensenyat la cançó als cursos més petits.
- Una segona part on l’alumnat va enregistrar la cançó
mitjançant el muntatge d’un senzill estudi de gravació.
L’han gravat tota l’escola junts
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 “Rock n Dolç”
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PLA D’ACCIÓ

ACTIVITATS TRANSVERSALS A L’ESCOLA O
AL CURRICULAR DEL CENTRE
S’ha introduït el Comerç Just a la Festa de
Sant Jordi.
També s’han treballat les activitats del
Mapa Peters i el Comerç Just s Educació
Física.
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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 Puig Drau és Els Chimbos.
Durant aquest curs s’han pogut fer dos enviament i rebre
un. S’ha iniciat també intercanvi entre professorat.

25 de Maig. Visita dels productors de COMULACS,
Nicaragua. Amb el grup de 4º 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.
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VALORACIÓ
L’escola Puig Drau va incorporar-se al projecte al Setembre. Per la nostra experiència sabem que els resultats són millors si
l’inici del projecte és al Juliol, ja que dona més temps al professorat a poder preparar un pla d’acció. També és un centre on
el professorat partia ja amb un coneixement del comerç just inicial, tot i que al centre no hi havia presència de comerç just.
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REPTES DE FUTUR

• 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.
• Transversalitzar el Comerç Just al centre.
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www.xarxaescolescj.org

Coordinat per:

Amb el suport de:
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