Projecte “Cacau Morvedre. Morvedre més Just”. Exp. SOLEPD/2016/0059
CATÀLEG ACTIVITATS_FITXA 2
Títol Activitat
Vídeo forum “El lado oscuro del chocolate”.
Treball infantil i Responsabilitat Social Empresarial.
Persones destinatàries

Alumnat de ESO i Batxiller.

Nombre de participants

Mínim 10 persones – Màxim 30 persones.



Objectius






Metodologia






Duració

Contingut

Materials

Documents

Donar a conèixer l’origen del cacau i algunes claus del cultiu i procés de comercialització.
Despertar una consciència crítica envers els fets negatius que es donen al processos de cultiu i comercialització del cacau.
Analitzar les causes i conseqüències del treball infantil i la seva relació amb el treball decent i les condicions de vida de la població adulta.
Afavorir un procés de generació de idees de cóm afrontar la problemàtica del treball infantil.
Presentació del documental com a pel·lícula d’investigació, motivant la consciencia crítica. 2 minuts
Distribució en grups per identificar informacions de forma segregada. 8 minuts
Visió del documental. 20 minuts
Debat i posada en comú de les diferents informacions identificades pels grups, tot
agrupant la informació en causes – conseqüències - solucions.
Avaluació de l’activitat.

60 minuts.






El cacau: principals països productors i principals països on es fa transformació.
Companyes comercials que controlen el mercat del cacau.
Treball infantil: causes, conseqüències. Per on han d’anar les solucions?
El paper de qui consumim cacau per avançar en solucions.

A càrrec de l’entitat on es fa l’activitat:
Aula amb ordinador, projector i pantalla.
Full de treball per a qui dinamitza.
Document de recolzament al vídeo (opcional).
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

Valencià o castellà.
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Fulla de treball 1. D’utilització exclusiva per l’equip que guia el vídeo – forum.
1. Per la presentació del vídeo: motivar la vessant d’investigació del alumnat, preguntar si els
agrada el cinema de suspens, d’investigació periodística, etc. Presentar el vídeo tot convidant a
ampliar la investigació que es presenta, tant a l’aula al moment del debat com posteriorment
des del seus ordinadors a casa. 2 minuts.
2. Per veure el vídeo es planteja que per grups han de prestar especial atenció a diferents elements, per tal de contribuir de forma ràpida a centrar els elements del debat posterior. Es fan
grups i cadascú d’aquests se li indica u dels següents temes:
1. Elements del cultiu del cacau: que observen als camps?
2. Elements del procés de comercialització: qui intervé? On es queden els beneficis?
3. Elements del procés de transformació: cóm arriba a ser xocolata?
4. Països implicats en el cultiu i en la comercialització: diferències.
5. Ferramentes existents per abolir el treball infantil: qui les fica en marxa?
3. Posterior a veure el vídeo s’obri el debat – reflexió:
1. Una primera roda oberta del que els ha paregut i que els ha cridat la atenció. Com s’han
sentit?
2. Una re-construcció dels processos de cultiu i comercialització del cacau.
3. Ficar en comú la informació estreta ordinant-la en tres blocs:
(a) Causes del treball i tràfic infantil.
(b) Conseqüències del treball i tràfic infantil.
(c) Solucions.

