
 

 

DADES DE LA PROPOSTA TÈCNICA 

 

Títol de l’acció educativa: 

(Des)vestint la roba. 

Consum conscient i responsable 

 

Col·lectiu destinatari: 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de 

Batxillerat i Cicles Formatius GM i GS 

Durada: 1,5 hores 

Curs: 2019-2020 

Preu: pot variar en funció del nombre de tallers que contracti el 

centre, el desplaçament i el nombre de talleristes. Es valorarà en 

cada cas juntament amb el centre. Contacteu-nos i en parlem! 

 

 

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 
  

Objectius generals: 

 Aprendre com es produeix la roba que vestim. 

 Reflexionar críticament sobre les condicions de producció de la roba en relació a les persones 

i l’entorn. 

 

Objectius específics: 

 Sensibilitzar-se sobre l’origen de la roba que vestim. 

 Reflexionar sobre què hi ha darrere dels preus tan barats de la roba. 

 Conèixer les condicions d’explotació laborals de les treballadores del sector tèxtil. 

 Proposar alternatives de consum: consum responsable, comerç just, mercats d’intercanvi. 

 Generar un mercat d’intercanvi de roba gestionat pels/les pròpies joves (opcional). 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTINGUTS DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 
  

 Grans circuits transnacionals de producció, distribució i consum de roba 

 Condicions laborals del sector tèxtil 

 Petjada ecològica de la roba 

 Etiquetatge de la roba 

 Circuits alternatius del consum de roba: consum responsable, comerç just i mercats 

d’intercanvi 

 Campanya Roba Neta 

 Treball en equip i reflexió crítica 

 

 

METODOLOGIA DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 

 

15 minuts- Introducció 

 5’ Presentació breu del taller. 

 10’ Dinàmica per extreure els coneixements 

previs del grup sobre els conceptes clau de 

l’activitat: etiquetatge de la roba, circuits 

convencionals de producció i distribució de roba, 

consum responsable i conscient, alternatives, 

recursos naturals, etc. 

 

45 minuts- Resseguim uns pantalons 

 15’ Es fan grups de treball de 4-5 alumnes i es 

reparteixen unes targetes amb les diferents fases 

de producció d’uns pantalons. Cada grup ha 

d’endreçar les targetes i llegir-ne el contingut 

detingudament per després poder participar en el 

debat. 

 15’ Posada en comú i explicació per part de 

l’educadora de la producció d’uns pantalons 

convencionals amb suport gràfic i objectes. 

 15’ Visualització del «Curtmetratge 38» produït per Setem i posterior debat. 

 

20 minuts- Consum responsable i alternatives 

 10’ Mitjançant imatges projectades de les diferents alternatives, l’educadora explica com 

podem consumir roba procedent d’altres circuits que hagin tingut cura de les persones i de 

la natura en el procés de producció i distribució. A més, es convida a reflexionar sobre les 

necessitats de consum. 

 

 



 

 10’ Es reparteix un full on s’explica com organitzar un mercat d’intercanvi 

a l’aula i es convida que els alumnes fixin un dia per dur-lo a terme. 

 

10 minuts- Un missatge per canviar el món 

 10’ Cada grup escull una frase que reculli alguna de les reflexions que els hi hagi provocat el 

taller i en un paper d’embalar s’escriuen totes les frases i reflexions per compartir-ho al 

centre educatiu. 

 

El taller finalitza amb el repartiment d’un fulletó que recull les idees principals del taller per entregar 

a les famílies. 

 

 

 

MATERIAL DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 
  

El material emprat durant el taller és el següent: 

 Targetes amb imatges per extreure els 

coneixements previs del grup 

 Targetes amb les etapes de producció, 

distribució i consum d’uns pantalons 

 Vídeo internet:  Curtmetratge 38 

 Power point amb imatges de circuits 

alternatius de consum de roba 

 Full explicatiu de les passes a seguir per 

organitzar el mercat d’intercanvi a l’aula 

 Fulletó amb les idees principals del taller 

per entregar a les famílies 

 

 

AVALUACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA 
  

Els mecanismes d’avaluació de l’acció educativa són els següents: 

 Mitjançant una enquesta es mesura el grau de satisfacció dels professors. Es valora el grau 

d’utilitat de l’activitat, les capacitats de l’educador, el material, el grup d’alumnes, etc. 

 L’activitat «Un missatge per canviar el món» permet avaluar l’acció educativa realitzada. 

 Diana /Termòmetre. Cada alumne respon les següents qüestions: M’ho he passat bé? He 

après alguna cosa? M’ha servit per canviar alguna cosa? 

 

 

 



 

ORGANITZACIÓ I INSCRIPCIONS 

Per a més informació i reserves, truqueu al mòbil 646234545 (Alba) o escriviu a l’e-mail: 

arestaeducacio@gmail.com 

 

 

PER AMPLIAR 

L’Aresta és una cooperativa agroecològica organitzada en quatre àrees de treball: la producció de 

pa i altres productes de fleca, l’educació, la recerca i la dinamització agroecològica. 

 

A l’àrea d’educació desenvolupem un projecte educatiu en agroecologia i cooperació en el qual 

hibridem pràctiques artesanes, pageses, ramaderes, artístiques, científiques i de cooperació social, 

a través de metodologies participatives i del foment de l’aprenentatge actiu. El nostre objectiu és 

promoure un món rural viu, basat en la cooperació social i l’apoderament comunitari. Fomentem 

el coneixement del nostre entorn així com de les pràctiques comunitàries, pageses, artesanes i 

científiques que en tenen cura i que posen la sostenibilitat de la vida al centre. 

 

Els serveis educatius que oferim abracen la producció, l’elaboració, la distribució i el consum 

d’aliments i d’altres productes des d’una mirada crítica. Totes les activitats proposades es basen 

en metodologies participatives, la transdisciplinarietat i el treball en equip i cooperatiu. Alguns dels 

serveis que oferim són: tallers en agroecologia i cooperativisme; xerrades participatives de consum 

crític i economia social i solidària; disseny, assessorament i dinamització d’horts educatius; activitats 

per a l’aprenentatge de la producció d’aliments; disseny de material educatiu; extraescolars i casals. 

 

Les persones que impartim els tallers tenim un bagatge de 

més de 12 anys en l’àrea de l’agroecologia i l’educació, 

durant els quals hem realitzat tallers a primària i secundària 

de diferents centres (El Vendrell, Albinyana, Banyeres, 

Figuerola del Camp, Barcelona, Santa Coloma de Cervelló, 

Sant Boi de Llobregat, Vallespinosa, etc.), com ara : «No tots 

els pans són iguals!» «D’on ve el què mengem?» «Què són 

les cooperatives de consum ecològic?», «La llana: de 

l’ovella al teixit», «L’horta amb els cinc sentits», «Mengem 

de temporada». Tots els tallers ressegueixen les etapes dels 

productes per conèixer les relacions amb la natura i les 

persones al llarg de la producció, distribució i consum. 

 

Més informació a: www.aresta.coop 


