FITXA PER
TREBALLAR A
L’AULA O EN GRUP

ACTIVITAT:

AUDIOVISUAL EDUCATIU “EL CACAU MÉS JUST EN 5 REPTES”

LINK:

EXPLICACIÓ
DEL PROJECTE

http://www.la-tenda.org/web/el-cacau-mes-just-en-5-reptes-audivisual-educatiu/

Cacau Morvedre és un cacau de Comerç Just identificat amb la comarca
del Camp de Morvedre, es va crear en un projecte d’Educació per al
Desenvolupament on va participar tota la comunitat educativa, les
organitzacions socials, els ajuntaments, i la ciutadania de la comarca, amb
nombroses activitats de sensibilització, com el concurs de dibuix escolar
per a il·lustrar el paquet de Cacau Morvedre o la visita de representants
de Conacado, una cooperativa de cacau de Comerç Just de la República
Dominicana.
Ara Cacau Morvedre és una excel·lent eina de sensibilització per a explicar
el Comerç Just i el Consum Responsable, i que és traslladable a tota la
ciutadania, no necessàriament a la comarca de la qual pren el nom.
L’audiovisual “El Cacau més Just en 5 Reptes”, com activitat de sensibilització
per a treballar a l’aula o en grup naix de l’obra de teatre “Cacau Morvedre, de
l’aliment de les deïtats al cacau més Just”, creada per la companyia Camí de
Nora i La Tenda de Tot el Món al projecte de “Cacau Morvedre, Morvedre més
Just”.
La globalització ens permet gaudir de productes tan nutritius com el cacau
i endolcir la nostra quotidianitat, encara que per a milions de persones,
productors i productores, el seu treball els pot resultar altament amarg: els
preus excessivament baixos els impedeix en molts casos superar el llindar de la
pobresa, amb tot el que això comporta, fins i tot l’esclavitud infantil. El Comerç
Just s’implica en aquestes desigualtats a través de relacions comercials
basades en el diàleg, la transparència i l’horitzontalitat entre les parts.
A La Tenda de Tot el Món i les entitats que col·laboren en aquest projecte, ens
sembla una gran oportunitat servir-nos de la intervenció artística per acostar
aquesta realitat a la comunitat educativa i a la ciutadania. Sempre es poden
fer accions per millorar les injustícies socials. Donar a conèixer i consumir
Cacau Morvedre i altres productes de Comerç Just és una d’elles.

Un projecte de:

Col·laboren:

DESTINATARIS:

OBJECTIUS:

Alumnat de 6è d’Educació Primària, 1r i 2n de l’ESO.

Incrementar la consciència del Comerç Just i específicament del cacau de Comerç Just, amb especial incidència en l’explotació infantil present en la producció del cacau als països del Sud.
Afavorir compromisos individuals i familiars en les opcions de compra tenint en
compte criteris ètics, socials i mediambientals.
Crear consciència col·lectiva cap a accions de solidaritat i cooperació a través
de l’opció del Comerç Just.

PROPOSTA
METODOLÒGICA:

1 _ Visionament del muntatge audiovisual de la companyia teatral Camí de
Nora de 18 minuts de duració.
2 _ Treball a l’aula a partir de 5 reptes que es presenten en l’audiovisual.
3 _ Pot triar-se el més adequat al context d’edat i matèries/valors que es volen
treballar a l’aula segons les assignatures i temes que s’estiguen desenvolupant
en aqueix moment. S’adjunten materials de suport per al professorat.
O per contra pot ser un treball per a realitzar a casa de l’alumnat a nivell individual o grupal amb recerques a internet, i després presentació a l’aula.

LLENGUA:

Valencià

5 REPTES PER A TREBALLAR EL COMERÇ JUST I EL CONSUM
RESPONSABLE AMB EL CACAU COM A ELEMENT CLAU:

REPTE 1

Com explicaries què és el Comerç Just?.
Sabries dir quins són els 10 principis del Comerç Just?.
Es pot completar el treball incorporant els ODS (Objectius
del Desenvolupament Sostenible): Saps que són els ODS?.
Quina relació guarden amb els 10 principis del Comerç
Just?.
MATERIAL DE SUPORT:

VÍDEO “¿Qué es el Comercio Justo?” (CVONGD, 2013). Castellà. 7:05 minuts.
https://www.youtube.com/watch?v=LCaZvFucfEY

VÍDEO “El Comercio Justo en 6 pasos” (Coordinadora Estatal de Comerç Just,
2010). Castellà. 5:35 minuts.
https://www.youtube.com/watch?v=U2JlIrrspnA

QUADERN NÚM. 6. “Comerç Just, un moviment en auge” (Coordinadora Estatal
de Comerç Just, 2016). Castellà, català, gallec.
http://comerciojusto.org/publicacion/cuaderno-comercio-justo-un-movimiento-en-auge/

QUADERN NÚM. 7. “Comerç Just i Objectius del Desenvolupament Sostenible”
(Coordinadora Estatal de Comerç Just, 2018). Castellà, català, basc.
http://comerciojusto.org/publicacion/cuaderno-7-el-comercio-justo-y-los-objetivos-dedesarrollo-sostenible/

INFORME “El Comercio Justo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Un
camino en común. La voz de los pequeños productores” (Ideas, 2017). Castellà
http://ideas.coop/wp-content/uploads/2016/05/informeODS_OK.pdf

5 REPTES PER A TREBALLAR EL COMERÇ JUST I EL CONSUM
RESPONSABLE AMB EL CACAU COM A ELEMENT CLAU:

REPTE 2

Busca informació en les etiquetes dels productes de cacau que
consumeixes (rajoles de xocolata, cacau en pols, crema de cacau per a
untar,…).
Hi ha informació sobre les persones que han produït aqueix cacau?
Reflexiona i busca informació si les agricultores i els agricultors del
cacau habitualment cobren un salari digne pel seu treball o per contra
viuen en la pobresa.
Pensa si estaries disposat/disposada a pagar una mica més perquè el
teu cacau estiguera produït en condicions dignes, respectant els Drets
Humans i el medi ambient?.

MATERIAL DE SUPORT:

INFORME “Hacia la sostenibilidad de las cadenas de suministro del cacao:
opciones de regulación de la UE” (edició en castellà de la Coordinadora Estatal
de Comerç Just, 2020. Edició en anglés 2019, Fern, Tropenbos International,
Fair Trade Advocacy).
http://comerciojusto.org/publicacion/hacia-la-sostenibilidad-de-las-cadenas-de-suministrodel-cacao-opciones-de-regulacion-para-la-ue-edicion-en-castellano/

QUADERN NÚM 4 de Comerç Just. Monogràfic sobre el cacau
(Coordinadora Estatal de Comerç Just, 2014). Castellà, català, gallec, basc.
http://comerciojusto.org/la-cecj-publica-un-informe-divulgativo-sobre-el-cacao/

PROPOSTA DIDÀCTICA “Analiza tu compra”, panell i taller
(Editorial Ekilikua, educació en valors). Castellà.
https://www.ekilikua.com/materiales-de-apoyo/panel-analiza-tu-compra

5 REPTES PER A TREBALLAR EL COMERÇ JUST I EL CONSUM
RESPONSABLE AMB EL CACAU COM A ELEMENT CLAU:

REPTE 3

Quan penses en una rajola de xocolata o bombons, penses
en una cosa dolça, però a vegades el sabor del cacau és molt
amarg. Reflexiona i busca informació sobre si hi ha xiquets i
xiquetes treballant en els camps de cacau, què fan?, en quines
condicions treballen i viuen?.

MATERIAL DE SUPORT:

INFORME del Repte 2 “Hacia la sostenibilidad de las cadenas de suministro de
cacao”.
QUADERN NÚM 4 de Comerç Just del Repte 2. Monogràfic sobre el cacau.
DOCUMENTAL “El lado oscuro del chocolate” dirigit per Miki Mistrati i produït
per Helle Faber (2010). En anglés subtitulat al castellà. 46:31 minuts.
https://www.youtube.com/watch?v=qs8PcGun6Yo
WEB OIT (Organització Internacional del Treball), secció Treball Infantil.
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm
REPORTATGE TV “El lado oscuro de la producción de chocolate: la explotación
infantil”. (Telesur, desembre de 2018). Castellà. 4:43 minuts.
https://videos.telesurtv.net/video/755258/el-lado-oscuro-de-la-produccionde-chocolate-la-explotacion-infantil/
NOTÍCIA “Cuánto aumentaría el precio de tu tableta de chocolate sin trabajo
infantil”. (El País, juny de 2019). Castellà.
https://elpais.com/elpais/2019/06/04/planeta_
futuro/1559647135_754925.html

5 REPTES PER A TREBALLAR EL COMERÇ JUST I EL CONSUM
RESPONSABLE AMB EL CACAU COM A ELEMENT CLAU:

REPTE 4

Saps si es cultiva cacau a Europa? En quins països es cultiva? Et proposem que busques informació sobre com és l’arbre del cacau i quin és el
seu procés de cultiu i transformació fins a convertir-se en una rajola de
xocolata, et sorprendrà.
Segur que has sentit parlar del canvi climàtic. Al cacauer li agrada créixer
a l’ombra, davall d’arbres grans, però en els últims anys, el seu cultiu
massiu i ràpid està creant un vertader problema mediambiental. Sabries
explicar-ho i proposar alguna solució?

MATERIAL DE SUPORT:

INFORME del Repte 2 “Hacia la sostenibilidad de las cadenas de suministro
de cacao”.
QUADERN NÚM 4 de Comerç Just del Repte 2. Monogràfic sobre el cacau.
NOTÍCIA “La producción de cultivos como el café y el cacao y su impacto en el
medio ambiente”(Coordinadora Estatal de Comerç Just, juny 2020).
http://comerciojusto.org/cafe-cacao-y-medio-ambiente/

NOTÍCIA “El chocolate que se come a África”. (El País, setembre de 2017).
Castellà.
https://elpais.com/internacional/2017/09/13/actualidad/1505306814_169045.html

NOTÍCIA “La deforestación ilegal: El secreto más oscuro del chocolate”.
(National Geographic, desembre de 2018). Castellà.
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2018/12/la-deforestacion-ilegal-elsecreto-mas-oscuro-del-chocolate

VÍDEO “¿Cómo se hace el chocolate y el cacao de Comercio Justo en la
cooperativa El Ceibo de Bolivia?”(Oxfam Intermón, 2013). Castellà. 4:18
minuts.
http://comerciojusto.org/publicacion/video-como-se-hace-el-chocolate-y-cacao-de-comerciojusto-de-el-ceibo-bolivia/

UNITAT DIDÀCTICA per al professorat “La xocolata. Comerç Just i Consum
Responsable”, nivell educatiu 5è i 6è d’Educació Primària (La Tenda de Tot el
Món, 2017).
http://www.la-tenda.org/web/wp-content/uploads/2018/07/CacauMorvedre_UD_
Prim%C3%A0ria_5%C3%A8_i_6%C3%A8_Valenci%C3%A0.pdf

5 REPTES PER A TREBALLAR EL COMERÇ JUST I EL CONSUM
RESPONSABLE AMB EL CACAU COM A ELEMENT CLAU:

REPTE 5

Si cerques en internet informació sobre cooperatives de Comerç
Just de cacau o d’altres matèries primeres com el cafè, el sucre, i
unes altres, trobaràs molta informació, testimoniatges de persones
que ha canviat la seua vida i les de les seues famílies i comunitats
en entrar en els circuits de Comerç Just. T’animes a presentar la
història d’una d’aquestes cooperatives?.
Coneixes alguna Botiga de Comerç Just? què venen i quines altres
activitats fan? Busca informació sobre alguna que estiga prop d’on
vius o contacta amb alguna, segur que et donarà tota la informació
que necessites per a presentar una bona faena.
MATERIAL DE SUPORT:

VÍDEO “Cacau Morvedre, Morvedre més Just” (La Tenda de Tot el Món, 2018).
Castellà. 10:58 minuts.
http://www.la-tenda.org/web/video-cacau-morvedre-morvedre-mes-just/

WEB “Ponle cara al Comercio Justo”, amb productes de Comerç Just, comunitats productores i testimoniatges. Castellà
https://www.ponlecaraalcomerciojusto.org/

VÍDEO “Comercio Justo y ODS. La voz de las mujeres productoras” (Ideas,
2019). Castellà. 12:19 minuts
https://ideas.coop/el-comercio-justo-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/

VÍDEO “El sabor dulce del cacao” de República Dominicana (Oxfam Intermón,
2013). Castellà. 4:36 minuts.
https://www.youtube.com/watch?v=Sre7_IpSNlg

VÍDEO “Yo canto por un Comercio Justo” (Shaka i Dres per a la CLAC-Confederació Llatinoamericana i del Carib de Comerç Just). Castellà
https://www.facebook.com/clac.comerciojusto/videos/1572334979558587

