
 

 

Activitat: CONSUM CONSCIENT 2:  Ei, saps què transforma 

el teu 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. 

3r i 4t d’ESO. 

Grup classe. 

Ordinador, projector i equip de so. 

OBJECTIUS: 

· Reflexionar sobre el consumisme promogut per les empreses i mitjans audiovisuals. 

· Identificar l’impacte de les decisions personals en l’entorn: conseqüències mediambientals i en clau 

de drets humans: 

· Anàlisi  a la nostra  pròpia societat societat. 

· Anàlisi en clau de context global. 

· Conèixer bones pràctiques que ens donen alternatives al model de consum majoritari. 

CONTINGUTS: 

Analitzar els impactes directes de productes en concret a països com el Congo, Senegal, 

Llatinoamèrica, Bangladesh, la Índia, Turquia o la Xina. (Coltan, cobalt, alvocat, la roba, xocolata) i 

obrir els ulls a tota aquesta informació, producte de la qual causa gran part de les migracions. 

A través d’una presentació audiovisual entrarem directament en visualitzar les conseqüències que 

estem provocant, cada dia i avui mateix, a l’altra banda del món. Analitzarem la desforestació de 

l’Amazones i llatinoamèrica, l’aparició de màfies i càrtels mexicans a causa de l’Alvocat. Analitzarem 

les mines de Coltan i Cobalt, les quals han provocat milers de morts cada mes, explotació infantil i 

vulneració de drets humans de les persones autòctones. Parlarem de la producció de la roba a Àsia, 

les condicions laborals de les treballadores, de la xocolata comercial que no és de comerç just i els 

’infants que, a conseqüència, no van a escola. Quines empreses col·laboren en explotació infantil, 

els drets de les dones, la pèrdua de condicions laborals dignes i els drets humans? 

 

També farem una mirada a la vida dels camperols a casa nostra, quin impacte els provoca el nostre 

consum, així com altres temes relacionats amb la llet i la indústria agrícola. 

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 i s’impliqui en el debat. 

Possibilitat de comptar amb material previ o posterior perquè es pugui aprofundir en els continguts 

treballats. 

 


