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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)
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ENTITATS
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LA VISIÓ DE L’ESCOLA
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CARTA DE LA DIRECTORA

Les activitats que hem portat a terme són tres xerrades sobre el cacau, una adreçada a les mestres, una altra a
les famílies i la tercera a l’alumnat. La valoració de totes elles va ser molt bona, tant en l’apartat de
coneixements (la majoria no sabíem pràcticament res del cacau i la seva elaboració) com en els tastets que es
van portar a terme.
Una altre de les activitats va ser una xerrada amb l’alumnat sobre què és una cooperativa, com es prenen les
decisions i els pros i contres de com es produeixen els productes (cooperatives versus grans empreses). Vam
valorar bé l’activitat però per diferents motius va quedar una mica curta, ho vam parlar a la classe però potser
hagués calgut aprofundir una mica més. El mateix va passar amb les cartes que vam enviar a Nicaragua, hagués
calgut una mica més d’aprofundiment per part nostra (alguns/es alumnes no s’ho van prendre gaire
seriosament) i quan van rebre les respostes hi va haver qui va quedar una mica decebut ja que no tenia
resposta (A mi personalment, no em va agradar l’intercanvi de fotos, no sóc massa partidària d’aquest
intercanvi, sí de les cartes)

El comerç just a través de la música va ser una de les altres activitats que es van portar a terme. Els hi va
agradar molt. També ens vau fer arribar unes samarretes i uns estoigs del projecte Roba neta. Aquí no vam fer
cap treball específic, tan sols vam comentar que provenien d’una cooperativa com ja havíem explicat però no
vam aprofundir.
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Finalment ens vau fer arribar unes pilotes i el mapa Peters. A l’aula es va explicar perquè aquestes pilotes eren
especials i vam comentar en quines condicions es fabriquen les pilotes que s’utilitzen habitualment. Aquí el
problema va ser que aquestes pilotes es fan malbé amb molta facilitat.

Quan al mapa Peters, malgrat tenir una guia per fer les activitats no es van portar a terme. Queden pendents
pel curs vinent.
L’activitat del conta-contes que es va fer en una jornada ZER es va valorar positivament. Els jocs gegant també
però en el primer moment pensàvem que eren jocs tradicionals, no esperàvem que estiguessin relacionat amb
actuacions del comerç just. Un cop superada la sorpresa van estar bé.
Quan hem fet la memòria a nivell d’escola, hem vist que potser nosaltres hauríem d’haver incidit una mica més
en què és el comerç just, especialment amb el grup dels grans.
Roser Masó i Clopés
Directora
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PLA D’ACCIÓ

REUNIONS DE COORDINACIÓ
7 de Setembre Reunió de coordinació, informació i preparació del curs.
11 OctubreReunió de coordinació, informació i preparació del pla estratègic
4 de Juliol 18. Reunió de valoració del treball durant el curs i els reptes de futur
28 Agost. Reunió de tancament i plans de futur

FORMACIÓ DE FORMADORS
20 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
24 Novembre. Introducció del comerç just al grup de 1º a
6º.

S’ha realitzat una activitat de introducció al concepte del
Comerç Just on han estat els propis infants a escollir quins
valors creien que eren més adequats. S’ha adaptat
l’activitat a un grup multi-edat.
S’ha dividit la classe en diversos grups multi-edat, i cada
grup treballava una de les temàtiques del comerç just
(organització, política de salaris, política de gènere, mediambient). Cada grup llegia la història d’un nen i una nena i
les seves famílies (una d’elles treballava seguint els
principis del Comerç Just i l’altre no). Al final s’ha posat en
comú i cada grup explicava el motiu d’haver escollit una
família o l’altra. Tots els grups han escollit els principis del
Comerç Just. Finalment, se’ls ha presentat l’escola de
Nicaragua amb la qual parlaran per carta i han estat molt
contents.

29 de Gener. Aprèn CJ amb la música. Grup de 4º 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 “Treballant”
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PLA D’ACCIÓ

24 de Novembre. Taller de cacau amb les famílies.
S’ha realitzat una activitat de introducció al concepte del
Comerç Just a traves de l’exemple del cacau. Les famílies
han estat molt interessades i els ha agradat saber que els
seus fills i filles estiguin dins el projecte Xarxa Escoles pel
Comerç Just, que inclou els valors del comerç just i els
consum responsable.
També han estat interessats en saber on adquirir
productes de Comerç Just, han proposat que les
xocolatades que realitzi l’AMPA siguin de Comerç Just i
que parlaran amb l’única botiga del poble perquè vengui
aquests productes.
Les famílies van fer una notícia que va sortir a la revista
local La Mostela de primavera.
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PLA D’ACCIÓ

ACTIVITATS TRANSVERSALS A L’ESCOLA O AL CURRICULAR DEL CENTRE
Aquest any s’ha introduït el Comerç Just a la Festa de Sant Jordi
El Comerç Just s’ha posat al Programa General Anual.
L’Ampa va fer el taller de samarretes de Comerç Just, que les van pintar i les van fer servir pel
ball de final de curs. També es van fer servir els estotjos, tant per els missatges de la Vella
Quaresma, com després els van convertir en fundes per jocs del Tres en ratlla.
Es va publicar al butlletí municipal La Mostela una noticia sobre Comerç Just.
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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 Alzinar és lEscola Tapaste. Durant
aquest curs s’han pogut fer dos enviament i rebre un. S’ha
iniciat també intercanvi entre professorat.

22 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.
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VALORACIÓ
L’escola Alzinar es va incorporar al projecte al Setembre. Per la nostra experiència els resultats són més positius quan tota
l’organització comença al Juliol, i dona temps al professorat a poder treballar bé el Pla d’acció. Tot i així, s’han pogut
realitzar el previst al Pla d’acció realitzat al Setembre, amb un bon punt de partida per al proper curs 18-19.
La directora s’ha encarregat del pla d’acció i el seguiment del projecte.

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.
Pel que fa a l’alumnat, el 66,7% reconeix saber distingir entre un producte que és de comerç just i un que no ho és. Els
criteris que més recorden són el de No explotació infantil i la Igualtat entre homes i dones. Pel que fa a l’activitat que més
els va agradar va ser la Cançó de Comerç Just, que encara recorden i canten.
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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 a l’escola.
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www.xarxaescolescj.org

Coordinat per:

Amb el suport de:
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