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CATÀLEG ACTIVITATS_FITXA 5

Títol Activitat

El cacau de comerç just, un aliment molt nutritiu.

Persones desti-
natàries Alumnat 3er i 4art ESO; Batxillerat.

Nombre de parti-
cipants Mínim 10 – màxim 30.

Objectius

 Identificar les diferències entre el cacau en pols i els productes «Preparats ali-
mentós», tant en la seua composició com al seu valor nutritiu.

 Analitzar la relació entre comerç just i qualitat als aliments.
 Introduir els criteris de comerç just i fomentar el consum responsable.

Metodologia

Es tracta de comparar les dades referents a composició i valor nutritiu de produc-
tes derivats del cacau i trobar diferències i similituds: quin és el paper del addi-
tius, que valor afegissen, quins riscos per la salut, etc. I quin és el valor nutritiu 
dels productes de comerç just, que només porten cacau i sucre, i el valor afegit 
de la seua comercialització.
Es fan grups i es repartixen els productes, o les imatges dels productes, per que 
comparin i traguen conclusions, per ficar-ho en comú en plenari. 

Duració 50 minuts

Contingut
- Aliments: nutrients i additius.
- Relació entre comerç just (justícia social i distribució equitativa de la riquesa 
produïda) i sobirania alimentaria / seguretat alimentaria .

Areas curriculars Biologia, nutrició. Ciències naturals.

Materials

Es pot demanar a l’alumnat que porte envasos de cacau instantani, tant de co-
merç convencional com de comerç just, per tal de fer les comparacions.
En annex, taules amb imatges dels productes a comparar i preguntes pel treball 
en grups i la posta en comú. 

Documents
Certificat de activitat realitzada per justificació del projecte.
Fulla d’avaluació de l’activitat de les persones participants.
Fulla d’avaluació de l’activitat per part de l’entitat organitzadora.

Preu Gratuït

Llengua Castellà / Valencià
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Annex: Taula de productes de comerç convencional.
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Annex: Taula de productes de comerç just.
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Annex: Preguntes pel treball en grups i per ficar-ho en comú.

1. Quina es la composició als productes de comerç convencional? I la del 
productes de comerç just?

2. Per que s’utilitzen els productes que s’inclouen als productes de comerç 
convencional i per què no s’utilitzen al comerç just?

3. Quin tipus de productes són més sans? Per què?

4. Quina és la diferència entre un cultiu orgànic i un convencional?

5. Quins valors aporta el comerç just, amés dels nutritius?


