ACTIVITAT 1

Projecte “Cacau Morvedre. Morvedre més Just”

	
  

“Conèixer el cacau degustant la
xocolata. Comerç just i dolç”.
Tast degustació de cacau i xocolata de
Comerç Just

Persones
destinatàries

Batxillerat i Cicles Formatius, Universitat, Escola de Persones Adultes

Nombre de
participants

Mínim 10 persones – Màxim 30 persones
§
§

Objectius

§
§
§

Metodologia

§
§

Duració

§
§
§

Contingut

§
§
§

-

Materials

Documents
Preu
Llengua

Donar a conèixer l’origen del cacau i el seu fruit desconegut per a la
majoria.
Analitzar les repercussions de les regles que imposa el mercat
internacional per als països i persones productores de cacau.
Conèixer l’alternativa del Comerç Just i com influeix en la vida de les
comunitats productores.
Motivar al Consum Responsable mitjançat la degustació de les diferents
varietats de cacau i xocolata de Comerç Just.
Presentació en power point interactiva amb les persones assistents
Procés de tast de diferents productes
Avaluació de l’activitat

90 minuts
§

6
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El cacau: la història, el cultiu i les varietats.
Situació dels productors i de les productores de cacau: pobresa, treball
infantil.
Mercat internacional i fluctuació de preus.
Comercialització: empreses i persones consumidores.
L’alternativa del Comerç Just: cadena, comunitats productores, distribució
beneficis.
Elaboració del cacau.
Tast xocolata i cacau de Comerç Just:
3 cacaus instantanis i 3 sucres: amb sucre de canya, panelacao, cococao
Xocolata amb diferents percentatges de cacau
Xocolata a la tassa

A càrrec de l’entitat on es fa l’activitat: aula amb cadires i 3-4 taules, projector i
pantalla.
Presentació en format digital.
Materials pel tast.
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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