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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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Com a materialització dels pilars pedagògics i els objectius específics continguts en el Projecte Educatiu de
Centre de l’institut, s’ha prioritzar durant els darrers cursos la conscienciació de la comunitat educativa en el
consum responsable i el comerç just.
Per fer-ho, entre altres projectes I activitats, es va decidir solidificar I ampliar una relació que ve de lluny amb
AlterNativa3, dedicada al comerç just i també a la sensibilització social.
Durant el curs 2017-2018 aquesta cooperació ha pres forma més ambiciosa en les següents activitats:
1/ Tallers sobre el comerç just I visita a la seu de Terrassa de la cooperativa, vinculats al treball de síntesis de 4t
d’ESO de l’institut.
2/ Taller teoricopràctic d’ús de xocolata de comerç just en el marc de matèria optativa Cuinem amb els Cinc
Sentits, de 1º ESO.
3/ Donació de xocolata solidària incorporada com a producte en els esmorzars solidaris de l’institut.
4/ Participació en un intercanvi epistolar d’alumnat de 4t d’ESO amb adolescents de Nicaragua procedents dels
centres de producció de cafè amb què AlterNativa3 col·labora.
5/ Taller de sensibilització amb tutors de 3º i 41 d’ESO sobre la reutilització de roba en col·laboració amb
SETEM.
La valoració global de totes les activitats és molt positiva. D’entre totes les que s’han materialitzat, l’institut
prioritza, pels guanys educatius que en pervenen, la 1 i la 2. Potser la que no repetiria, perquè s’aparta més de
la línia educativa del centre és la 5. Dins el curs 2018-2019 ja s’ha previst repetir les activitats 1 a 4, i provar
altres de noves.
Antoni Moll Coordinador pedagògic
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PLA D’ACCIÓ

REUNIONS DE COORDINACIÓ
5 de juliol Reunió de coordinació, informació i preparació del pla estratègic
19 de Gener Reunió de coordinació, informació i seguiment.

FORMACIÓ DE FORMADORS
7 de Febrer. La formació de professorat ha consistit en una breu introducció sobre les
desigualtats nord-sud i el impacte que el nostre consum té als països empobrits. S’ha basat en
una dinàmica i la seva reflexió, a càrrec de SETEM Barcelona, i una petita introducció al
comerç just realitzada per Alternativa3. També se’ls ha mostrat la web de xarxa escoles on
poden tribar informació del projecte, del comerç just i sobretot dels recursos didàctics per al
treball amb l’alumnat.
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PLA D’ACCIÓ
ACTIVITATS APRENENTATGE I SERVEI
7 de Febrer. Introducció del Comerç Just. Grup de 4º ESO

7 de Febrer. Piruletes de xocolata de Comerç Just. . Amb
el grup mitja de sala

L’activitat ha consistit en realitzar una introducció al
concepte i principis del Comerç Just a través d’una dinàmica
participativa on l’alumnat, dividit en grups, escollia els
valors de la seva empresa de cafè. Ha estat l’alumnat el que
ha reflexionat els motius per escollir uns valors més ètics i
justos i on el lucre no està per sobre de les necessitats i els
drets de les persones

Han participat 14 nois i noies de 1r d’ESO que formen part
del programa SIEI (Suport intensiu per a la escolarització
inclusiva), dins l’assignatura “Cuinem amb els cinc sentits”.
L’activitat ha consistit en conèixer el Comerç Just a través
del cacau. El públic ha estat un grup divers i que
necessitava una activitat dinàmica i molt poc teòrica. Per
aquest motiu s’ha explicat la diferència entre el cacau de
comerç just i aquell del mercat internacional a partir del
tast de diferents cacaus i l’elaboració de piruletes.
L’alumnat a conegut el concepte del comerç just, els seus
principis, així com la seva identificació en els envasos de
les xocolates i els cacaus

Finalment, s’ha explicat la proposta d’escriure cartes amb
l’alumnat de l’Institut de Filagrande 1, en una regió rural
nicaragüenca, on les famílies dels i les joves estudiants
treballen en el comerç just. La participació al contacte
intercultural és voluntària i s’hi ha apuntat 10 persones.
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PLA D’ACCIÓ

20 de Març. Visita AlterNativa3

Seguidament s’ha visitat la fàbrica on es torra el cafè de
comerç just d’Alternativa3 i l’última part de la visita s’ha
dedicat a degustar els productes de comerç Just.

L’activitat ha consistit en una reflexió entre el procés de
colonització i descolonització i amb el model comercial
actual.
La visita s’ha dividit en quatre parts. Una primera part
participativa on ens plantejàvem si existeix un comerç
injust. A través d’un joc sobre el preu del cafè l’alumnat ha
pogut debatre qui hauria de decidir el preu de la matèria
primera i què és el què passa en el mercat realment.
La segona part ha consistit en una formació sobre els
principis i valors del comerç just com a proposta
alternativa al mercat internacional mitjançant l’exemple
del cultiu del cafè. D’aquesta manera s’ha explicat el
procés de producció d’aquest.
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PLA D’ACCIÓ

ACTIVITATS TRANSVERSALS A L’ESCOLA O AL CURRICULAR DEL CENTRE
- Esmorçar solidari amb Comerç Just. Van fer esmorçars amb comerç just i amb els diners que van recaudar van
poder pagar el viatge de fi de curs a un alumne amb dificultats econòmiques.
- En temàtica de comerç just realitza un treball de síntesis cada any, la setmana abans de Setmana Santa. Ho fa
l’alumnat de 4º ESO. Separen el grup en 5 temàtiques, sempre amb la temàtica de Consum Responsable i Comerç
Just (Reportatge, Campanya de publicitat, Web
Treball de descolonització, Exploració consum alternatiu)
El de reportatge i campanya de publicitat fan una sortida al projecte de Roba Amiga, de Formació i Treball, i
treballen consum responsable amb tèxtil. Els de Web visiten un hort ecològic, i els de Treball de descolonització i
exploració consum alternatiu venen a AlterNAtiva3.
Tot els grups fan un taller de Consum Responsable amb l’Agència Catalana de Consum.
Un cop acaben el projecte, preparen uns cubs on han de resumir el seu projecte en 4 pòsters (mes de Maig) o
exposen per a que els cursos menors vegin la feina feta.
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PLA D’ACCIÓ

APROPAR-SE A ALTRES REALITATS
Intercanvi cultural entre escoles
S’han intercanviat cartes amb l’Escola Filagrande de
Nicaragua amb l’alumnat de sisé.
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REPTES DE FUTUR

• Oferir nous recursos enriquidors i diferents adaptats a les edats de
cursos superiors 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 més a l’alumnat en el projecte.
• Transversalitzar més el Comerç Just dins l’aula.
• Millorar la comunicació
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www.xarxaescolescj.org

Coordinat per:

Amb el suport de:
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