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 objectius didàctics 

• Aprendre a diferenciar entre just i no just. 
• Apreciar la diferència entre productes provinents d’empreses multinacionals i de comerç just. 
• Conèixer i valorar els productes de comerç just. 
• Conèixer i valorar els drets humans. 
• Conscienciar de l’impacte de les multinacionals de l’alimentació als països del Sud. 
• Conèixer la realitat econòmica i social dels països empobrits. 
• Aprendre a relacionar la indústria alimentària amb la vulneració dels drets humans.

 continguts 

CONCEPTES PROCEDIMENTS
• El comerç just
• Els drets humans
• L’explotació infantil i/o laboral
• Els grups de consumidors
• Les empreses multinacionals
• La solidaritat
• L’agricultura i l’economia 

• La comparació
• El procés empàtic
• El col·loqui
• L’escolta activa
• La representació artística
• La representació teatral
• L’observació de l’entorn

ACTITUDS, VALORS I NORMES
• Activació de l’observació objectiva.
• Valoració dels avantatges i inconvenients dels dos tipus de comerç.
• Observació de les repercussions dels dos sistemes de producció en la salut, al medi ambient i a l’econo-

mia.
• Ser conscient i crític amb les eines que utilitzen les empreses transnacionals.
• Ser conscient que per aconseguir un món millor i més just ens hem d’implicar totes i tots.
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 activitats 

Infantil  v4|a1  Un berenar molt just
 v4|a2  Què hi ha en una granja?

Inicial  v4|a3   El lloc de cadascú
 v4|a4  Les dues cares d’una pilota
 v4|a5  Què preferim?

Mitjà  v4|a6  El comerç més just
 v4|a7   El viatge del cacau
 v4|a8  Sembla mentida

Superior  v4|a9    Els drets de les persones treballadores
 v4|a10  El mapa del treball infantil
 v4|a11  El comerç entra en escena

 accions de menjador complementàries 

Infantil i Inicial  v4|m1  El dibuix compartit
 v4|m2   A la cuina d’excursió

Mitjà i Superior  v4|m3  La història inacabada
 v4|m4   Els drets dels infants
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