
Oferta educativa Casal de la Pau-S'Altra Senalla
- Exposició “Comprar just o just comprar. La teva c ompra mou el món” .
Descoberta del comerç just a través d'articles d'ús diari com la roba, el cacau,
el cafè i el sucre i la realitat de qui ha produït  aquests béns. De fàcil muntatge
al centre educatiu, disposa de material complementari per treballar a l'aula.

-  Petit  cinefòrum.  A partir  de  la  visualització  de  2  vídeos  molt  breus,  els
alumnes poden veure un exemple molt clar d'explotació laboral i com es pot
canviar aquesta realitat a través de les associacions de comerç just. Una altra
opció és projectar uns curts documentals sobre la recol·lecció del sucre de
canya, el cafè i el cacau i a posteriori raonar sobre com canvia la vida dels
productors amb la venda dels seus productes a associacions de comerç just.

- Muntatge de  paradetes  de venda i informació de productes de comerç
just , per a instal·lar en el centre escolar, de forma puntual o periòdica. Una
bona manera de conèixer el comerç just  a través dels seus productes i  de
col·laborar activament en fer possible un món millor!  L'associació aporta els
productes en depòsit i acorda amb els centres el sistema de gestió. Un mestre
n'és el responsable i ho organitza de la forma que millor va al centre.

-  El  rebost  dels  mestres.  Pensat  per  facilitar  al  professorat  les  compres
d'aliments  habituals  al  rebost  de  casa  (cacau,  sucre,  cafè,  mel,  galetes...)
Facilitam a l'escola aquests productes i els mestres n'autogestionen la compra-
venda. Una gran forma de col·laborar amb els productors del Sud!

- Préstec de material relacionat amb el comerç just (DVD, documentals, guies
i unitats didàctiques, carpetes de material, etc.) i assessorament sobre el seu
ús. Conjuntament amb el professorat podem dissenyar una activitat específica
per a l'alumnat. També es pot organitzar un taller de formació per a mestres ,
de dues hores de durada.

El comerç just, una eina per canviar el món
Objectius:
- Conèixer el comerç just com a eina per canviar la 
situació de pobresa dels països del Sud derivada 
de les relacions comercials amb el Nord.
- Valorar el consum responsable.
- Respectar la diversitat de cultures.
- Fomentar el treball en equip, la cooperació i la 
igualtat entre companys.

Destinataris:
Alumnat i professorat d'infantil, primària, secundària,batxillerat, cicles 
formatius i Centres d'Adults. 
Tipologia d'activitats:
Les activitats es concreten en funció de les característiques i necessitats de 
cada grup, d'acord amb el mestre responsable. Activitats dinàmiques i 
entretingudes, realitzades per monitors i voluntaris experimentats, de 
l'associació Casal de la Pau-S'Altra Senalla.

Taula resum / edats Infantil Primària Secundària Ens. no
obligatoris
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− Cont acontes “Florenci, el drac vegetarià” , o com acceptar la diversitat i
conviure feliços plegats, enriquint-nos amb les nostres diferències.

−  Projecció del curtmetratge “Maria i el món” , realitzat pels joves del Club
d'esplai Crist Rei a partir del conte del mateix títol editat per Cáritas Menorca.
A partir d'aquesta projecció s'expliquen els principis del comerç just als més
petits. Necessitam un projector o una pissarra digital.

- Contacontes : “Els colors de la casa” , la història d'un nen que ha de sortir
de Somàlia  a causa de la guerra i dels seus primers dies aquí, a l'escola. En
acabar, els  nins pinten un dibuix  d'una casa amb els  colors  que a ells  els
agraden més. 

- Taller sobre consum responsable.  Joc mogut  a partir de la història “El dia
de  l'aniversari” ,  que  planteja  als  infants  interrogants  sobre  el  nombre  de
regals  necessaris,  la  seva  utilitat,  els  residus  que  es  generen...i  presenta
propostes  alternatives  de  regals.  Necessitam  una  aula  on  poder  fer  una
rotllana amb cadires. 

-  Lectura de la història “Mariam i el cacau” , una carta escrita per una nina
d'una família cultivadora de cacau de Ghana que ara sí pot anar a escola,
gràcies  al  comerç  just.  S'analitzen  les  diferències  entre  el  comerç
convencional  i  el  comerç  just.  Si  es  disposa de pissarra  digital,  es  poden
projectar unes senzilles imatges complementàries.  

-  Visita  a  la  botiga  de Comerç  Just.  Descoberta  de  productes i  la  seva
procedència, del mapa a les estanteries. Havent parlat dels criteris de comerç
just, coneixem de primera mà d'on provenen els articles que tenim a la botiga,
i de quina manera podem, amb les nostres compres, reduir les desigualtats
entre el Nord i el Sud. És a la botiga de comerç just i adaptam la visita i les
activitats a l'edat dels participants.

- Les vambes de la Sofia. Aquest conte ens parla de desitjos llunyans que es
fan realitat i de les ganes d'aprendre que té na Sofia.

-  Històries  personals.  A  partir  de
representacions  breus  que  fan  els  alumnes,
experimenten les  sensacions de com seria  la
seva  vida  segons  si  haguessin  nascut  al
Paquistan, a Ghana o a Mallorca.

-  Taller sobre consum responsable: “Desitjos i
necessitats” .  Es  treballa  per  presa  de
decisions en equip i s'analitzen les diferències
entre  desitjos  i  necessitats,  i  com  el  nostre
consum  va  molt  més  enllà  de  les  nostres
necessitats. 

-   mmm..xocolata  de  la  bona!” .  Recorregut
pel camí del cacau, i de les diferències entre el
cacau convencional i el cacau de comerç just.
És un taller de rebosteria amb xocolata (cuinam
un tronc de xocolata,  que després serveix de
berenar a tots els participants). L'activitat dura
dues hores i es pot realitzar a una aula normal
(si  es  pot  disposar  d'una  aula  amb aixetes  i
piques per escurar, millor). Cost del taller: 1,5
euros/alume.

-  Taller  “Anam de  compres”.  Es  realitza  al
centre escolar i té una durada de dues hores. A
partir de la dinàmica per equips descobrim què
hi ha darrere cada tipus de producte i quins són
els principis del comerç just. 

-  Taller  “la  fàbrica  de  cubs”.  Dinàmica
d'activitats  en  equip  amb  conclusions
sorprenents de com funciona el món real i qui
pot fer què per canviar la realitat. Es realitza al
centre escolar i té una durada de dues hores. 

- Berenar de comerç just. Breu introducció als
principis  del  comerç  just,  a  través  dels  seus
productes.  Berenar  d'un  tassó  de  batut  de
cacau i unes galetes de comerç just. Els petits
gests de cada dia poden transformar i millorar
la realitat dels productors de cacau!  Preu del
berenar: 2,5 €/alumne.


