ACTIVITAT 10

Projecte “Cacau Morvedre. Morvedre més Just”

Exp. SOLEPD/2016/0059

Taller d’introducció bàsica al
Comerç Just
Persones
destinatàries

Es pot adaptar a tots els cursos, depenent dels temps disponible i context es
poden seleccionar les activitats més adequades

Nombre de
participants

Mínim 10 persones – màxim 30 persones
§ Donar a conèixer el Comerç Just, els actors del moviment i els 10 principis

Objectius

§ Analitzar el consum que realitzem i valorar la possibilitat d’incorporar criteris

de Consum Responsable

Metodologia
Duració

Es fomentarà en tots el casos la participació de les persones assistents a través de
preguntes que analitzen fonamentalment que criteris tenen a l’hora de triar en la
seua compra uns o altres productes
45 minuts - 120 minuts (depèn de l’activitat)

Contingut

El Comerç Just i el Consum Responsable

Materials

Banc de recursos en sensibilització que tenim a l’associació:
- Conta contes “Les 3 bessones marquen un gol” (explotació infantil)
- Exposició “Millor si és Just” (10 panells: Comerç Just, Consum Responsable,
matèries primeres)
- Vídeo “Què és el Comerç Just?” (CVONGD, 2013)
- Vídeo “El Comerç Just pas a pas” (CECJ)
- Vídeos amb testimoni de comunitats productores de Comerç Just
- Joc de les 7 diferències entre el comerç convencional i el comerç just
- Joc/manualitat “Els 4 sabaters”
- Joc cooperatiu “El Dominó de Comerç Just”
- Joc cooperatiu “La xocolata màgica”
- Visita a la-tenda i presentació de productes
- Productes amb vinculació comarcal: Cafè Morvedre i Cacau Morvedre
- Punt de venda i sensibilització autogestionat

Documents
Preu
Llengua

Certificat d’activitat realitzada per justificació del projecte.
Full d’avaluació de l’activitat de les persones participants.
Full d’avaluació de l’activitat per part de l’entitat organitzadora.
Gratuït
Valencià o castellà.
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