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Projecte “Cacau Morvedre. Morvedre més Just”

Desdejuni just

Exp. SOLEPD/2016/0059
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Persones 
destinatàries

5é i 6é Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 

Nombre de 
participants

Mínim 10 persones – Màxim 30 persones

Objectius

§	 Facilitar eines per a entendre els desequilibris entre països del nord i 
països del sud, a causa dels impactes negatius del comerç internacional.

§	 Introduir el Comerç Just, com a eina de canvi, a partir de cooperatives 
concretes que ens proveeixen dels elements més utilitzats per al 
desdejuni en el nostre context.

§	 Motivar als xavals i les xavales cap a un consum responsable.

Metodologia

Anàlisi de la informació que trobem als paquets de cacau, sucre i cafè al comerç 
internacional convencional.
Exposició amb suport de diapositives (presentació en ordinador) que aborda els 
elements del desdejuni i presenta cooperatives de productors de cacau i sucre que 
comercialitzen a través de canals de comerç just.
A través d’una senzilla anàlisi de la crisi del cafè dels anys 90 presenta els principals 
mecanismes del mercat internacional per a “aprofitar-se” dels xicotets i xicotetes productores. 

Duració 50-60 minuts

Contingut

a) Conceptes: 
- Comerç internacional a la nostra quotidianitat

b) Procediments:
- Reflexió sobre les relacions d’interdependència que es generen a escala mundial
- Anàlisi de l’impacte que la pressió dels mercats i les grans multinacionals 
poden tindre sobre els grups productors de les matèries primeres que utilitzem.
- Valoració crítica del paper del nostre consum a les relacions comercials

c) Actituds:
- Consciència del consum i opció pel consum responsable

Àrees curriculars  Geografia, educació en valors, economia

Materials

A càrrec de l’entitat on es fa l’activitat: aula amb cadires, projector i pantalla. Si és 
possible, ordinadors amb connexió a internet.
Alumnat: paquets de sucre, cacau i cafè d’ús habitual en les llars.
La-tenda de tot el món:  paquets de sucre, cacau i cafè de Comerç Just. Fruit de 
l’arbre del cacau, del que s’extrauen les llavors que una vegada mòltes, són el 
cacau tal com ho coneixem.

Documents
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.

Recursos 
complementaris

L’exposició “Millor si és Just” de La Tenda de Tot el Món incorpora panells específics 
de cacau, cafè i sucre que donen suport gràfic a la informació de la xarrada.

Preu Gratuït

Llengua Valencià o castellà.

	  


