
 

 

Activitat: CONSUM CONSCIENT 1: El superpoder del consum. 

 

Entitat: 

Tipus d’activitat: 

Període: 

Durada: 

Lloc: 

Destinataris: 

Nº participants: 

Material: 

Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. 

Dinàmiques participatives i reflexió a partir de presentació audiovisual. 

Curs escolar. 

1 h - 1:30h. 

Aula. 

1r i 2n d’ESO. 

Grup classe. 

Ordinador, projector i equip de so. 

OBJECTIUS: 

· Reflexionar sobre: què ens anima a consumir? Perquè ho fem? Realment necessitem allò que 

consumim? 

· Obrir la mirada a les modes, les tendències publicitàries, els missatges que rebem cada dia a les 

xarxes i com combatre aquest excés d’estímuls. 

· Entendrem els diners com allò que aconseguim amb el nostre temps de vida. D’on vénen els teus 

diners? Els guanyes amb el teu temps o amb el temps de qui? 

· Fomentar el pensament crític envers la societat de consum i posar èmfasi en el nostre poder com a 

consumidores i consumidors. 

· Analitzar els impactes a gran escala que aquest model econòmic té en la vida de les persones i en 

el medi ambient, tant a nivell local com global i donar visibilitat a alternatives que ja estan funcionant 

en diversos àmbits. 

CONTINGUTS: 

A través d’alguna dinàmica i una presentació audiovisual, l’alumnat s’haurà de preguntar: per què 

compro allò que compro? Realment ho necessito? Per què ho faig? Hi ha un component de gènere 

en allò que compro? Component d’estètica, moda, rols de poder en els grups, necessitat d’agradar i 

ser inclosos en el col·lectiu en el moment de comprar i/o consumir ? 

 

Aquesta primera part de “Consum Conscient” focalitza l’atenció en l’estat emocional i de necessitat 

que ens impulsa a la compra. Allò que succeeix prèviament i mentre ho fem, amb una breu 

pinzellada a les conseqüències. 

Pertinença al projecte: 

Pla de Sensibilització i Educació en valors. Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa i 

Consell Municipal de Solidaritat  

Observacions: Demanem que l’equip docent acompanyi al grup al llarg de l’activitat. Possibilitat de 

comptar amb material previ o posterior perquè es pugui aprofundir en els continguts treballats. 

 


