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Entenem l’Educació per al Desenvolupament, EPD, com un procés que, a través del coneixe-
ment i l’anàlisi crí� ca de la realitat, genera refl exions, ac� tuds i accions en les persones, con-
ver� nt-les en subjectes responsables i ac� us vers l’objec� u de construir una societat civil 
compromesa amb la solidaritat i la jus� cia. Una solidaritat entesa com a corresponsabilitat en 
el desenvolupament i en la transformació d’estructures i relacions injustes. Una societat civil 
compromesa, les demandes de la qual s’han de tenir en compte a l’hora de prendre decisions 
polí� ques.

Formarien part d’aquesta idea integradora i transversal d’EPD, entre altres, les anomenades educacions per la pau, els 
drets humans i la jus� cia, la diversitat, la interculturalitat, la perspec� va de gènere, el consum responsable i el comerç 
just. Àmbits temà� cs que comparteixen tots ells la incorporació de la idea de compromís per a la transformació de les 
estructures socials, econòmiques i polí� ques, i que sovint s’han tractat de manera parcial i independent, o des d’una 
perspec� va excessivament academicista.

En aquest sen� t, no hem d’oblidar que l’objec� u fi nal de l’EPD ha de ser, més enllà de la comprensió dels fets i de 
l’adquisició de coneixement, la posada en crisi de la nostra escala de valors i l’anàlisi crí� ca dels models que ens impo-
sa la societat on vivim per a predisposar la nostra voluntat cap a una ac� tud de canvi i d’implementació d’estratègies, 
creant ac� tuds, comportaments i, en defi ni� va, compromís personal i col·lec� u.

Consolidada en els darrers anys la idea que l’EPD ha de formar part troncal del currículum del nostre alumnat i impreg-
nar transversalment totes les àrees, nivells i etapes educa� ves, tant des del món de la docència com des de l’àmbit de 
la cooperació, ens plantegem ara com avaluar els resultats d’aquesta pràc� ca educa� va que volem transformadora.

1  JUSTIFICACIÓ
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En aquesta línia, aquest document sorgeix com a resultat de plantejar-nos, des d’un punt de 
vista global, una proposta d’avaluació de l’EPD que esdevingui pràc� ca i transformadora. A 
par� r de les refl exions que generi i del diagnòs� c que ens ofereixi, ens permetrà modifi car, 

ajustar o mantenir els objec� us que ens proposem, pensant no només en clau d’alumnat, 

sinó de cada un dels estaments que conformen el centre educa� u i de la comunitat educa� va 

entesa com un tot.

En aquest sen� t, aquest document pretén es� mular la refl exió crí� ca des dels diferents estaments de la comunitat 
educa� va, subratllant especialment aquells aspectes avaluadors que analitzen la tasca dels docents, individualment 
i en relació al seu alumnat, i la tasca del claustre en allò que anomenem línia d’escola. Pretén, alhora, donar especial 
rellevància a les estratègies i als comportaments, en la mesura que resulten bons indicadors de la interiorització d’uns 
valors determinats i del grau de compromís que comporta aquesta presa de consciència.

Hem decidit formular la nostra proposta començant pel consum responsable i el comerç just, perquè ens sembla un 
tema molt vivencial, ben acotat i que ofereix moltes possibilitats de treball, ja des de l’etapa d’Educació Infan� l. Un 
tema de fàcil encaix en les programacions sobre el que, en general, els currículums mostren una certa sensibilitat, que 
facilita el treball interdisciplinari i la transversalitat. Un tema, en defi ni� va, sobre el que tots plegats tenim una certa 
pràc� ca educa� va, a la vegada que suscita un ampli consens de compromís.
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Aquest document ha estat elaborat amb la intenció de donar una visió tan àmplia com sigui possible dels con� nguts 

suscep� bles de ser treballats sobre el tema. Per tant, quan s’apliqui serà imprescindible fer:

•  Una reducció dels con� nguts.

•  Una adequació en funció del nivell, cicle o etapa, dels objec� us que volem prioritzar, de la perspec� va des  
 d’on hi arribem i, per tant, d’aquells aspectes que volem focalitzar, i fi nalment, de la pràc� ca que � ngui el  

 col·lec� u en aquest � pus de treball.

•  Una seqüenciació dels passos a seguir i una mecànica per avaluar.

En aquesta línia presentem una proposta d’unitat de programació que subratlla la idea de fer camí junts, mestres i alum-

nes, compar� nt objec� us; la idea d’implicació del conjunt de la comunitat educa� va i, especialment, la idea d’avaluació 

i d’autoavaluació, entesa no com a producte fi nal d’una tasca, sinó com a motor de canvi que genera noves inicia� ves 

transformadores. Finalment, l’estructura que presenta és perfectament aplicable a altres temes que ens plantegem 

treballar en qualsevol altra temà� ca que impliqui l’EPD.
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Graella de programació 2.1

2  ALUMNAT    
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Objec� us Con� nguts Criteris d’avaluació
Ac� vitats d’ensenyament, 

d’aprenentatge i d’avaluació

Concreció de cada 

competència bàsica

• Entendre els conceptes i 
efectes d’ús i malbaratament 
de recursos.

• Donar valor a aquests con-
sumibles bàsics i actuar en 
conseqüència.

• Diferències entre el concep-
te d’ús i el concepte de mal-
baratament de  recursos.

• Diferències entre necessitats 
reals d’ús i malbaratament 
en els consumibles bàsics: 
aigua, electricitat, paper, ca-
lefacció.

• Dis! ngir entre els conceptes 

d’ús, necessitat i  malbarata-

ment de recursos.

• Mostrar coherència entre 

el saber incorporat concep-

tualment i les ac! tuds de 

vida quo! diana.

• Par! cipar en el debat per 

determinar l’ús adequat dels 

recursos col•lec! us.

• Estratègies de compar! r: 

“ara tu, ara jo” “ara li toca a 

l’un, ara li toca a l’altra”.

• Repar! r seguint un ordre 

equita! u. Fer torns. Consen-

suar la forma de compar! r,  

per ordre de llista...

• Pactar les normes.

• Iden! fi car quan hi ha una 

despesa de llum, aigua, cale-

facció, paper... innecessària, 

i quan resulta excessiva.

• Aigua: mig tancar l’aixeta, 

evitar de ! bar la cadena del 

WC si no cal, modifi car (o 

demanar que es modifi quin) 

els mecanismes dels dispen-

sadors d’aigua, rentar-se les 

mans més d’una persona al-

hora amb el mateix cop, no 

regar l’hort si ha plogut...

• Quan! fi car els litres o el per-

centatge d’estalvi. Interpre-

tar les factures d’aigua com a 

referència.

Competència comunica� va 

lingüís� ca i audiovisual:

• Expressar les idees, escol-

tar les dels altres, par! ci-

par ac! vament en assem-

blees, debats i grups de 

treball.

• Seleccionar, organitzar, co-

municar i compar! r la infor-

mació per escrit,  fent ús dels 

suports audiovisuals i digi-

tals adequats al seu nivell.

Competència ar! s� ca i cultural:

• Conèixer i valorar les cultu-

res diferents a la nostra i res-

pectar la iden! tat de l’altre 

com a camí per respectar els 

seus drets.

• Entendre els conceptes i les 

conseqüències de reduir, 

reu! litzar i reciclar.

• Adquirir i prac! car estratè-

gies de consum responsable 

i manifestar ac! tuds respon-

sables i respectuoses amb el 

medi ambient.

• Conceptes de reduir, reu! lit-

zar, reciclar. Responsabilitat 

en el consum. Ser conse-

qüents amb els sabers. Hà-

bits de consum responsable 

personals i col•lec! us.

• Concepte d’envàs ecològic i 

de producte ecològic.

• Entendre i argumentar els 

conceptes de reduir, reu! lit-

zar, reciclar; envàs ecològic 

i de producte ecològic; im-

prescindible, necessari i su-

perfi cial.

• Aplicar aquests sabers a la 

pràc! ca de vida escolar i 

personal, exercitant la con-

tenció en la despesa, en re-

lació als consumibles bàsics 

col•lec! us: aigua, electrici-

tat, paper, calefacció, i per-

sonals: embolcalls dels es-

morzars, material fungible, 

roba…, reciclant, mantenint 

l’entorn net, par! cipant ac! -

vament en campanyes esco-

lars i ciutadanes de cura del 

medi ambient...
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Objec� us Con� nguts Criteris d’avaluació
Ac� vitats d’ensenyament,

d’aprenentatge i d’avaluació

Concreció de cada 

competència bàsica

• Tenir cura del material per-
sonal, col·lec! u, fungible, 

didàc! c i lúdic de l’aula i del 

centre. 

• Repar! r equita! vament el 

material disponible dins i 

fora de l’aula.

• Desenvolupar estratègies 

d’escoltar, compar! r, respec-

tar, cooperar.

• Conceptes de necesari, im-

prescindible i superfi cial. El 

valor de la contenció en la 

despesa.

• El valor de compar! r entre 

companys i companyes. Es-

tratègies de compar! r. Cri-

teris equita! us de repar! ció. 

Els pactes en les normes.

• Tenir cura del material col.

lec! u i del personal.

• Saber escoltar, respectar i 

compar! r.

• Mostrar predisposició a tre-

ballar coopera! vament.

• Electricitat: tancar llums 

quan sor! m de l’aula o quan 

hi ha prou llum natural; apa-

gar aparells innecessaris.

• Quan! fi car el percentatge 

d’estalvi. Interpretar les fac-

tures com a referència.

• Paper: exhaurir les possibi-

litats  d’ús dels fulls, pensar 

què volem fer i com abans 

de començar. Usar el paper 

higiènic necessari. Evitar im-

pressions innecessàries.

• Quan! fi car la reducció de 

volums de paper, de paper 

reciclat i de paper higiènic.

• Portar els esmorzars en reci-

pients reu! litzables. 

• Portar registres sistemà! cs 

que ens ajudin a quan! fi car 

l’estalvi. 

• Valorar l’impacte de la co-

missió d’alumnes que ges! o-

na el seguiment del consum 

d’aigua, electricitat, paper i 

calefacció.

Tractament de la informació i 

competència digital:

• Servir-se dels mitjans audio-

visuals i informà! cs al seu 

abast per accedir a les fonts 

de coneixement, destriar i 

seleccionar la informació.

• Tractar la informació per or-

ganitzar-la i presentar-la en 

el format més adequat als 

con! nguts.

• Contrastar les informacions i 

les  fonts i, de manera espe-

cial, aquelles que provenen 

del llenguatge publicitari.

Competència matemà� ca:

• Analitzar, interpretar i ex-

pressar dades des del punt 

de vista quan! ta! u i espa-

cial, referents a consums, 

distribució de la riquesa, per-

centatges...Elaborar infor-

mació a través d’eines ma-

temà! ques: mapes, gràfi cs, 

taules estadís! ques… 

• Interpretar aquesta  infor-

mació matemà! ca, iniciar 

processos de raonament 

amb voluntat d’arribar a 

conclusions i resoldre pro-

blemes.

• Par! cipar ac! vament amb 

l’escola i la família en els 

processos d’elecció, compra 

i consum.

• El valor del pacte.

• La capacitat d’autocrí! ca.

• Criteris de selecció i de prio-

rització a l’hora de consumir.

• El valor de la renúncia.

• Mostrar disposició a pactar i 

a acceptar les decisions pre-

ses democrà! cament.

• Mostrar predisposició a com-

par! r dins i fora de l’aula.

• Par! cipar en els àmbits de 

discussió, de presa de deci-

sions i d’avaluació dels pro-

cessos en marxa, orientats a 

la millora de les ac! tuds indi-

viduals i col·lec! ves respecte 

al medi ambient, el consum 

responsable i el comerç just.

• Diferenciar entre hàbits de 

consum racional i malbara-

tament.

• Mostrar capacitat autocrí! -

ca.
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Objec� us Con� nguts Criteris d’avaluació
Ac� vitats d’ensenyament, 

d’aprenentatge i d’avaluació

Concreció de cada 

competència bàsica

• Diferenciar els conceptes de 
consens i de límits socials; 
ser capaç de respectar-los i 
de prac! car-los.

• Concepte de consens. Ac! -

tuds que afavoreixen el con-

sens.

• Concepte de límits socials. El 

respecte als límits socials.

• Entendre el concepte de 

límits socials aplicat als re-

cursos disponibles i al seu 

ús democrà! c. Acceptar  i 

respectar aquests límits i 

manifestar una ac! tud res-

ponsable i conseqüent, tant 

a nivell relacional com d’ús i 

consum.

• Entendre el concepte de 

consens

• Comportar-se en base a un 

“consum responsable” en els 

jocs de classe: no acaparar-

los més enllà de l’equilibri 

d’ús per a totes i tots.

• Tenir cura del material de 

l’aula i del centre, entenent 

que és de tots i totes.

• Compar! r ordinadors de 

manera equita! va i justa.

• Respectar el temps d’ús del 

material lúdic de totes i tots.

• Repar! r equita! vament el 

material disponible. 

Competència d’aprendre a 

aprendre:

• Mostrar inicia! va i un cert 

grau d’autonomia.

• Par! cipar a l’organització del 

treball col·lec! u, mostrar ca-

pacitat de relació i de coope-

ració. 

• U! litzar recursos, introduir 

tècniques i pensar estratè-

gies per millorar el treball 

personal i col·lec! u.

• Mostrar esperit crí! c i capa-

citat d’autoavaluació.

Competència d’autonomia i ini-

cia� va personal:

• Mostrar capacitat de diàleg.

• Manifestar voluntat de con-

sens, respectar els límits so-

cials i els pactes establerts 

democrà! cament, des de 

l’empa! a i l’asser! vitat. Par-

! cipar ac! vament en la pre-

sa de decisions.

• Organitzar-se i treballar coo-

pera! vament.

• Prac! car l’autocrí! ca.

• Conèixer altres criteris 

d’intercanvi  i formes de co-

merciar.

• Adquirir i prac! car estratè-

gies de comerç just.

• Concepte de comerç just i de 

comerç de proximitat.

• Altres formes de comer-

ciar: coopera! ves de con-

sum, mercats i associacions 

d’intercanvi, i tendes de se-

gona mà.

• Concepte de banca è! ca.

• Entendre i argumentar la 

conveniència i els avantat-

ges de consumir productes 

locals.

• Conèixer el codi è! c del co-

merç just.
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Objec� us Con� nguts Criteris d’avaluació
Ac� vitats d’ensenyament, 

d’aprenentatge i d’avaluació

Concreció de cada 

competència bàsica

• Entendre el planeta com la 
casa comuna, de recursos 
limitats que cal compar! r i 

ges! onar bé.

• Aprendre a rela! vitzar la 

nostra posició en el conjunt.

• Relació entre volum de re-

cursos, població i distribució 

de recursos.

• Concepte de producte local. 

Conveniència i avantatges de 

consumir productes locals.

• Concepte de global.   Conse-

qüències del malbaratament 

de recursos en una part del 

món, respecte a la Terra pen-

sada com a unitat. Revisió de 

les nostres ac! tuds locals en 

funció de les seves repercus-

sions a nivell global.

• Efectes del consum inneces-

sari i, per tant, excessiu a ni-

vell local i global.

• Resolució de problemes re-

lacionats amb el medi am-

bient, el comerç just i el con-

sum responsable.

• Argumentar les relacions 

causa efecte que generen els 

nostres comportaments a ni-

vell global.

• Entendre que cal compar! r 

els recursos del planeta de 

forma igualitària i justa.

• Col·laborar en les tasques 

del centre relacionades amb 

el medi: regar, tenir cura de 

l’hort, tenir cura dels espais 

comuns oberts, respectar els 

arbres i plantes, posar car-

tells que n’indiquin el nom i 

la procedència, i que en fo-

men! n el respecte.

• Interioritzar les preguntes 

bàsiques que ens hem de fer 

com a consumidors en base 

a un consum responsable 

per així entendre i saber ex-

plicar els principis bàsics del 

comerç just.

• Interpretar i destriar els con-

! nguts d’un anunci publici-

tari.

• Llegir i interpretar les e! que-

tes dels productes i els seus 

codis.

Competència en el coneixement 

i la interacció amb el món ! sic:

• Saber relacionar les caracte-

rís! ques de l’espai " sic i les 
ac! vitats humanes que s’hi 
desenvolupen. A nivell local 
i a nivell global.

• Saber interactuar amb 
l’entorn més proper. Fer un 
ús racional dels recursos, te-
nir cura del medi ambient, 
prac! car un consum respon-
sable i protegir la salut prò-
pia i la dels altres.

• Demostrar sensibilitat res-
pecte a la importància que 
tots els ésser humans es 
benefi ciïn del desenvolupa-
ment, de la conservació de 
recursos, de la diversitat na-
tural i de la idea de solidari-
tat global i intergeneracional 
aplicada a aquesta qües! ó.

• Conèixer i comparar dades 
referents al volum i distribu-
ció de recursos, i a la quan-
! tat de població, tant local-
ment com a nivell global.

• Establir relacions i inferir 
propostes de canvi. 

• Comprensió i elaboració de 
gràfi cs, taules estadís! ques i 
altres recursos per estructu-
rar, quan! fi car i comunicar 
la informació.

• Resolució de problemes re-
lacionats amb el medi am-
bient, el comerç just i el con-
sum responsable. 

• Entendre l’exagerat des-
equilibri que es dóna entre 
població i repar! ment de 
recursos.

• Cercar i seleccionar infor-
mació, interpretar dades 
estadís! ques, relacionar  i 
treure conclusions. Formu-
lar hipòtesis senzilles con-
seqüents amb la idea de 
transformació del model 
analitzat.
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Objec� us Con� nguts Criteris d’avaluació
Ac� vitats d’ensenyament, 

d’aprenentatge i d’avaluació

Concreció de cada 

competència bàsica

• Desenvolupar una ac! tud 
crí! ca davant el bombardeig 
publicitari i adquirir l’hàbit 
de llegir la informació que 
acompanya els productes de 
consum per actuar en conse-
qüència.

• Anàlisi crí! ca dels con! nguts 
publicitaris, que ens por!  a 
triar opcions de consum res-
ponsable.

• Mostrar capacitat d’anàlisi 
de les propostes publici-
tàries. Saber destriar la in-
formació de la fantasia, o la 
falsedat. 

• Detectar els missatges con-
sumistes.

• Aplicar aquesta capacitat en 
el moment de triar un pro-
ducte.

• Avaluar els impactes de les 
mobilitzacions d’alumnat 
per a fer demandes a 
l’ajuntament o a altres orga-
nismes sobre el consum res-
ponsable.

• Avaluar l’ac! vitat difuso-
ra dels sabers adquirits per 
l’alumnat i de les seves in-
tencions i accions realitza-
des, a través de la ràdio, re-
vistes digitals, pàgines web, 
conferències i altres canals 
de difusió.

Competència social i ciutadana:

• Tenir consciència de grup.

• Comprendre la realitat so-
cial. Entendre els mecanis-
mes que generen desigual-
tat.

• Conviure i par! cipar en els 
diferents àmbits relacionals 
assumint les regles del joc 
democrà! c. 

• Adquirir criteri propi en rela-
ció a la nostra posició en el 
món i els drets i deures que 
se’n deriven. 

• Aplicar aquest criteri en la 
pràc! ca de vida: prendre 
decisions, triar comporta-
ments, adquirir compromi-
sos,  responsabilitzar-se de 
les  eleccions i decisions pre-
ses, revisar comportaments 
per millorar. 

• Organitzar la informació i di-
fondre els sabers adquirits, 
les propostes i les accions 
realitzades a través dels ca-
nals de difusió al seu abast. 

• Saber expressar  demandes 
a l’ajuntament i altres orga-
nismes sobre el consum res-
ponsable.

• Redacció dels con! nguts a 
difondre i adaptació de les 
comunicacions a les  caracte-
rís! ques dels mitjans: canals 
de ràdio i TV locals, revistes 
en paper i digitals, webs, xar-
xes socials, conferències.

• Aplicació del registre ade-
quat en el text escrit. 

• Tècniques d’exposició oral.

• Tractar la informació per així 
quan! fi car-la, estructurar-la 

tot u! litzant recursos mate-

mà! cs i estadís! cs.

• Documentar i comunicar els 

sabers, els compromisos, els 

objec! us assolits i les pro-

postes de futur, fent ús de 

les TAC.



Proposta didàc� ca 2.2 

La proposta de treball a l’aula sobre el consum responsable s’ha de concretar des de cada 

centre i des de cada aula, però una programació genèrica pot donar idees que la facili� n. 

Amb la voluntat d’afavorir, per a cada context concret, la programació sobre aquesta temà� ca 

presentem una seqüència d’ac� vitats, a par� r de les quals cada centre pot escollir o adaptar-

se aquelles que més li convinguin. Hem organitzat la unitat en forma de seqüència, amb un 

seguit de passos ordenats.

En la primera fase de la unitat el docent comença el treball fent prendre consciència a l’alumnat de l’aula del consum 
de paper, electricitat, calefacció, aigua... dins el centre, o proposant qualsevol altra entrada signifi ca� va des del punt de 
vista de l’alumnat.
 
En una segona fase l’alumnat es pot abocar a buscar informació sobre la temà� ca tractada. En aquesta cerca poden 
par� cipar-hi els docents, les famílies i altres agents educa� us de la comunitat.

En una tercera fase, els alumnes i les alumnes organitzen els coneixements adquirits i s’aboquen a documentar i a 
transformar els hàbits de consum i comportaments, dins els límits possibles, tant els hàbits propis com els del centre en 
general i els de les persones del seu entorn proper. És el moment de la pràc� ca d’accions signifi ca� ves i compromeses 
en la temà� ca, de la transformació conceptual, ac� tudinal i de comportament.
 
Finalment, en una quarta fase, s’organitza la difusió del procés i dels resultats del seu treball, la planifi cació de les 
estratègies per a fer-lo extensible a través de diferents mitjans, la difusió pròpiament dita, que acabaran avaluant  - i 
celebrant - els resultats que hagin ob� ngut de la seva feina reeixida. 

No cal dir que aquesta seqüència no s’ha d’entendre en termes rígids ni cronològics. No cal que es passi per totes les 
fases; algunes es poden inver� r i no necessàriament cal que la fase anterior acabi abans d’iniciar la propera.
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Consideracions sobre la proposta didàc� ca

Hem emfasitzat un seguit de propostes on l’alumnat té un paper protagonista en l’avaluació 

del consum, la planifi cació de les accions a portar a terme, la posada en pràc� ca de les accions 

planifi cades i l’avaluació dels processos i resultats ob� nguts.

Entenem que l’avaluació pot ser més ú� l si és, sobretot, una autoavaluació, protagonitzada pels mateixos alumnes, 
en assemblea, en pe� ts grups o individualment. D’aquesta manera es trenca l’avaluació tradicional, entesa en termes 
jeràrquics, en la qual l’adult es posiciona en el lloc del saber avaluador, ubica l’alumnat en el lloc de qui és avaluat i li 
transmet el resultat de la seva pràc� ca avaluadora. L’autoavaluació genera, a més, una major implicació de l’alumnat i 
es pot emprar com a instrument per al seu aprenentatge.

És fonamental arribar a un compromís de claustre entorn d’aquesta temà� ca. Igualment convé, no només informar 
l’AMPA del centre, sinó aconseguir que par� cipi en la refl exió i s’impliqui en el treball. L’AMPA pot organitzar ac� vitats 

de sensibilització, conferències o donar suport al treball que es porta a terme dins el centre. 

Vegem, tot seguit, la proposta: 

14



4

Una altra possibilitat podria ser pro-
posar a l’alumnat de treballar el tema 
del consum responsable, per a fer-
ne un document i emprar-lo per a 
penjar a la web, a una cartellera del 
centre, a la revista digital, explicar-lo 
a la radio local... per aprendre a con-
sumir de manera responsable, sensi-
bilitzar les altres classes, les famílies, 
l’Ajuntament, les persones del poble 
o del barri, etc., sobre els hàbits de 
consum. 

3
La introducció a la temà! ca del con-
sum responsable es pot abordar tam-
bé a par! r del consum d’electricitat, 
calefacció, aigua, paper d’alumini, 
etc., que es fa en el centre.

1

Primera fase: introducció

2

El mestre o la mestra també pot ini-
ciar el tema del consum responsable 
a par! r d’un fet real i tangible que cri-
di l’atenció. Per exemple, la paperera 
torna a estar plena a vessar. Entre tots 
poden comprovar si tots els fulls són 
plens i recordar quants dies fa que 
s’ha buidat. Aquest fet permet intro-
duir la idea de consum, d’ús necessa-
ri i de consum innecessari, excessiu, 
de malbaratament, etc. A par! r de 
d’aquesta situació es pot sensibilitzar 
l’alumnat i implicar-lo en la quan! fi -

cació de les despeses que suposa l’ús 

del paper a l’aula, i en l’elaboració i 

posada en pràc! ca d’un projecte per 

a racionalitzar-les.

Una bona manera d’iniciar el tema 

pot ser preguntant a l’alumnat què en 

saben del consum responsable, veure 

si els preocupa i si saben perquè els 

hauria de preocupar. En aquest cas, 

primer constataríem els seus coneixe-

ments inicials, i tot seguit esbossa-

ríem cap on anar, compar! nt amb 

l’alumnat el què volem aprendre, de 

quina manera ho farem i de quins cri-

teris d’avaluació ens servirem.

15



9

8

Segona fase: cerca d’informació sobre consum responsable a par� r de les diverses fonts disponibles

5 7
Una altra font d’informació accessi-
ble són les mateixes famílies i altres 
agents de la comunitat: algunes ma-
res o pares que poden estar a ONG 
que treballin el tema; és possible que 
altres treballin com a instal·ladors de 
gas, d’electricitat, d’aigua... Si se’ls de-
mana, moltes vegades poden venir a 
l’aula a explicar o donar informació 
sobre el que és la seva especialitat.

En moltes ocasions els mateixos 
alumnes disposen de coneixements 
valuosos sobre hàbits de consum i 
poden fer d’experts: els alumnes i les 
alumnes que provenen de països amb 
menys recursos tenen molta informa-
ció a donar sobre aquests hàbits i po-
den facilitar la refl exió sobre allò que 

és imprescindible, allò què és neces-

sari i allò que és superfl u.

Una  primera font  bàsica pel que fa a 

la informació és l’anàlisi del consum a 

la pròpia aula i a la pròpia escola: es 

pot abocar la classe a mesurar quant 

paper consumeixen, quants quilos de 

paper es llencen a la paperera dins 

l’aula, quants quilos es fan a tot el 

centre... Això fàcilment permet fer 

una gràfi ca de la despesa de paper al 

centre i elaborar un document expli-

ca# u del consum d’aquest producte. 

De passada possibilita un treball signi-

fi ca# u de matemà# ques.

6

Una altra font d’informació pot ser 

la factura de la llum, de l’aigua, de la 

calefacció... Permeten quan# fi car les 

dades, fer un seguiment del consum 

i obrir el tema del consum necessa-

ri i superfl u: quants litres d’aigua es 

gasten al centre cada mes? Quina és 

la despesa de la llum?... Alhora, si es 

treballa en assemblea, es pot par-

lar de quant temps està cadascú a 

la dutxa, quants llapis o bolígrafs te-

nen a l’estoig i quants en necessiten 

realment; quantes bambes necessi-

ten i quantes en tenen, o quins són 

els hàbits amb el mòbil. Això permet 

adonar-se que uns poden fer servir 

tres vegades més aigua que altres, 

que esmercen innecessàriament amb 

utensilis per escriure, roba, calçat...  

Per tant, es  poden posar les condi-

cions perquè siguin els mateixos alum-

nes qui facin el diagnòs# c del consum 

de l’escola i també d’alguns aspectes 

del consum a l’àmbit familiar.

16

Amb una adequada orientació dels 

docents, l’alumnat pot fer cerques a 

Internet, en pàgines ben selecciona-

des, on poden accedir a informacions 

sobre el consum responsable, amb 

l’objec# u de conver# r aquestes infor-

macions en coneixements organitzats 

i ben orientats per a prendre cons-

ciència i actuar de manera efi caç en la 

temà# ca del consum responsable.



Tercera fase: posada en comú, elaboració i documentació dels coneixements adquirits. 
Disseny i aplicació d’accions transformadores en contextos immediats

10
11

12 13

En assemblees de classe l’alumnat pot 
obrir el tema del consum responsa-
ble, posar en comú les informacions 
que ha recollit  i arribar a acords per a 
estalviar energia i recursos no neces-
saris. L’alumnat pot decidir què vol fer 
sobre aquest tema. És possible que 
s’acordi demanar el rebut de la llum, 
del combus! ble de la calefacció, de 
la despesa d’aigua... fer una gràfi ca 

del consum, posar-se uns objec! us 
precisos d’estalvi, fer una campanya 
a l’escola per racionalitzar la despesa 
d’aquests recursos, elaborar un pla 
adequat, portar-lo a terme i avaluar-
lo en els terminis fi xats.

Es pot organitzar un treball que ar! -
culi les assemblees de classe, on es 
prenen decisions i es fan propostes, i 
la tasca dels delegats i delegades, que 
porten aquestes propostes a l’equip 
direc! u o a l’ajuntament. El centre pot 
crear una comissió que ! ngui cura de 
dinamitzar aquest tema, juntament 
amb altres de vinculats al desenvolu-
pament i a la sostenibilitat. Aquesta 
organització pot fer avançar el centre 
i els diferents agents educa! us impli-
cats en aquesta temà! ca.

La informació extreta de l’anàlisi de 
dades del centre sobre el consum, 
d’Internet i de la resta de fonts dispo-
nibles, es pot organitzar en coneixe-
ments. Es tracta de documentar, a 
través d’eines matemà! ques, estadís-
! ques, textos exposi! us, dibuix... allò 
que l’alumnat ha anat aprenent sobre 
consum responsable. Aquest treball 
obre considerables possibilitats per a 
l’àrea de llengua, matemà! ques, plàs-
! ca o medi.

També en assemblea de classe, és 
possible acordar de parlar amb l’equip 
direc! u del centre, a través de les de-
legades i delegats, per a sensibilitzar 
tot el personal del centre i implicar-lo 
en la racionalització de les despeses. 
Poden esbossar una proposta per im-
plicar el personal de la cuina, l’equip 
de neteja, perquè ! nguin cura de la 
llum, aigua... No és di# cil incidir en el 
consum de paper d’alumini dels es-
morzars, canviant-lo per les carman-
yoles; o en els dispensadors d’aigua, 
habituant-se a emprar gerres. En tot 
cas, en assemblees es poden acor-
dar els objec! us pretesos, les mesu-
res per a assolir aquests objec! us i 
la manera d’avaluar els avenços en la 
transformació dels hàbits de consum. 
L’alumnat ha de ser capaç d’arribar a 
un diagnòs! c del consum, del qual en 
sur!  un programa que puguin aplicar 
i avaluar.
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15
Quarta fase: difusió de la temà� ca i aplicació d’accions transformadores en contextos més amplis

16

17 18
14

L’alumnat pot conver! r-se en un agent 
de canvi en el consum responsable, 
no només dins el centre, sinó també 
en relació a les famílies, ajuntaments 
i la comunitat en general. Una via im-
portant és l’ús dels mitjans de difusió 
disponibles, que alhora donen més 
sen! t al treball de documentació fet 
a par! r de les dades i de les infor-
macions extretes sobre el tema. En 
aquest sen! t es pot emprar la web de 
l’escola o la revista digital per a penjar 
les produccions elaborades i invitar 
a les famílies a visitar-la, juntament 
amb les fi lles i fi lls.

La difusió es pot vehicular a través 

de conferències fetes pels mateixos 

alumnes. No és di# cil portar a terme 
exposicions sobre treballs valuosos a 
altres classes, cicles o etapes. Alhora, 
la preparació de les conferències pot 
suposar un treball signifi ca! u de ma-

temà! ques, de llengua i d’altres ma-

tèries.

Certament, existeixen moltes altres 

vies que poden facilitar la difusió dels 

avenços referits al consum: circulars 

adreçades a les famílies, ajuntaments, 

en! tats del territori, intervencions en 

televisions locals, en festes i actes que 

organitza el centre, etc. Cada centre 

pot seleccionar els canals que ! ngui 

més a l’abast i consideri més ade-

quats.
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En la mateixa línia d’op! mitzar la di-

fusió, és possible u! litzar un plafó 

visible dins el centre per a exposar el 

projecte de racionalització del con-

sum, amb els objec! us pretesos, amb 

estadís! ques i gràfi ques que mostrin 

els avenços que s’estan fent.

Quan el centre té accés a la ràdio, la 

temà! ca del consum responsable i les 

experiències realitzades dins el centre 

poden tenir un gran interès per a ser 

difoses. Alhora l’alumnat es familiarit-

za amb aquest mitjà de comunicació i 

treballa l’expressió oral.



 Proposta d’autoavaluació 2.3 

L’autoavaluació  que proposem promou la implicació de l’alumnat en el procés de creixement 

personal i de l’autoconeixement, en la línia d’establir el grau de compromís que va adquirint, 

de manera que de les refl exions individuals se’n derivi una millora de les interaccions i com-

portaments del grup.

El model d’autoavaluació que proposem com a exemple és coherent amb els objec! us plantejats. És evident, però, que 
es poden dissenyar altres propostes d’autoavaluació en funció del moment que les vulguem implementar i dels objec-
! us d’avaluació que ens proposem. Per exemple, valorar com ha anat el projecte, el grau de sa! sfacció, les dinàmiques 
de grup... D’altra banda, voldríem recordar una obvietat: l’autoavaluació només és un dels molts instruments a favor 
de l’aprenentatge de l’alumnat. 

Dit això, volem subratllar la importància que donem en aquesta proposta a la refl exió autoavaluadora adreçada a la 
resta d’estaments que conformem la comunitat escolar, especialment als i a les docents, i al claustre. Quan parlem 
d’EPD ens referim fonamentalment a planifi car, aplicar i avaluar accions de canvi per promoure la consciència crí! ca, a 
refl exionar i posar en crisi la nostra escala de valors,  assumint un cert grau de compromís per al canvi de les estructures 
i dels comportaments. En aquest sen! t, estem convençuts que no es pot “impar! r” EPD des de la neutralitat ideològica 
i sense implicació personal.

Els i les docents, i els claustres que conformen, necessàriament han de prendre posicionament en aquest sen! t. Primer 
com a persones, després com a docents que acompanyen processos i que, malgrat ells mateixos, actuen com a models. 
Seguidament com a claustre que marca la línia d’escola. Només des d’aquest posicionament podrem decidir quins va-
lors volem promoure en el nostre alumnat, quines ac! tuds, quin nivell de compromís i quins comportaments. És evident 
que en aquest camp treballem plegats, ens formem plegats i ens comprometem plegats. 
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Amb la fi nalitat de conver� r l’avaluació en un moment d’aprenentatge, entenem que és important tenir en compte:

• Que es comparteixin els criteris d’avaluació: que l’alumnat sàpiga què i com s’avaluarà. Que hi hagi un retorn dels re-

sultats de l’avaluació. Que es produeixi realment un “feedback” que facili�  una transformació i un canvi d’estratègia.

• Que es doni la importància deguda a les estratègies que ens faciliten l’anàlisi: observació, ac� vitats, anotació siste-

mà� ca de dades, conclusions, etc.

• Que l’autoavaluació es� gui garan� da al llarg de tot el procés.

A con� nuació adjuntem les següents graelles d’autoavaluació o bé per valorar els coneixements previs sobre la matèria 

o bé, una vegada desenvolupades les ac� vitats, per conèixer el grau d’assoliment dels objec� us.
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Sabers, ac� tuds, valors, estratègies i comportaments
Mostra’t els teus coneixements escrivint de 
manera sintè� ca la resposta a les qües� ons

Totalment Força Una mica Gens

Sé dis� ngir entre ús i malbaratament de recursos. Quina diferència hi ha?

Conec els conceptes de reduir, reu� litzar i reciclar. Què volen dir?

Conec la diferència entre imprescindible, necessari i superfi cial. Podries explicar-la?

Conec estratègies i prac� co un ús responsable dels consumibles 
bàsics (aigua, electricitat, paper...). Evito el seu malbaratament.

Com ho fas?

Conec els efectes nocius del consum (paper d’alumini...) o del no 
reciclatge  (olis de cuina...) de determinats productes.

Explica’n algun

Em poso límits al què vull quan també ho volen els altres. De quina manera?

Sé esperar el meu torn per a parlar o actuar. Quan i com?

Es� c ben disposat/a a compar� r (materials, jocs, eines, recur-
sos) entre els companys/es de l’aula.

Perquè?

Conec estratègies per repar� r de manera equita� va. Quines?

Sé pactar les normes amb les companyes i companys. En pots posar un exemple?

Autoavaluació de l’alumnat

21



Sabers, ac� tuds, valors, estratègies i comportaments
Mostra’t els teus coneixements escrivint de 
manera sintè� ca la resposta a les qües� ons

Totalment Força Una mica Gens

Tinc cura del material a l’aula, tant el que és col·lec� u com el 
personal.

Amb quin objec� u?

Acostumo a ser responsable. Quan?

Conec la conveniència de consumir productes locals. Quins avantatges té?

Conec què és el comerç just. Què en penses?

Par� cipo en inicia� ves a favor del comerç just. Quines?

Refl exiono sobre la necessitat d’allò que vull comprar. Perquè ho fas?

Entenc l’exagerat desequilibri que es dóna entre població i 

repar� ment de recursos.
Què creus que es podria fer?

Entenc que cal compar� r els recursos del planeta de manera 

equita� va i justa.
Quins benefi cis � ndria?

En els productes comercials procuro diferenciar allò que és 

informació del que és reclam publicitari.
Posa’n exemples

Par� cipo en la difusió dels coneixements i l’experiència que 

he adquirit sobre comerç just.
Explica com

Autoavaluació de l’alumnat
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3  EQUIP DOCENT

Objec! us 3.1 

Qualsevol equip docent ha d’aprendre sobre aquesta temà� ca i els seus comportaments han de ser 

conseqüents amb els coneixements que hagi adquirit. Per tant, també hi ha uns objec� us que han 

d’assolir i unes maneres d’avaluar el seu grau d’adquisició. A con� nuació exposem els objec� us i una 

proposta per avaluar-los.

• Manifestar predisposició personal 
i com a equip docent a adquirir 
els coneixements necessaris re-
ferents a con! nguts, estratègies i 
comportaments que han de per-
metre avançar en el tema.

• Par! cipar en el disseny d’una línia 
d’escola comuna i coherent, que 
inclogui nivells, cicles i etapes, i els 
altres estaments de la comunitat 
educa! va.

• Defi nir l’escala de valors en la que 
es fonamenta la proposta peda-
gògica del centre, diferenciant 
aquells que pertanyen a  l’àmbit 
personal, els que han de guiar 
l’acció docent, i aquells que volem 
que els nostres alumnes prac! -
quin i acabin apropiant-se.

• Prendre consciència del nostre 
paper de model i tenir cura de 
les nostres actuacions personals 
i com equip docent pel que fa al 
consum responsable.

• Promoure el protagonisme de 
l’alumnat i dels seus òrgans de 
representació en els proces-
sos de diagnosi, de planifi cació, 
d’actuació, d’avaluació i de millo-
ra. 

• Dotar-nos de les estratègies i dels 
recursos adequats. Compar! r els 
recursos materials i personals de 
manera equita! va.

• Mantenir una ac! tud persistent 
d’avaluació i autoavaluació dels 
processos de transformació dels 
hàbits de l’alumnat, dels docents 
i del centre, i quan! fi car el grau 
dels avenços.

• Vetllar per la coherència dels ob-
jec! us i de la seva aplicació en els 
diferents àmbits i estaments de la 
comunitat educa! va.   
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Sabers, ac� tuds, valors, estratègies i comportaments Totalment Força Una mica Gens

Els docents es preocupen per adquirir coneixements (formació, assessoraments...), i preparar i adequar els 
recursos necessaris.

Els docents es preocupen de coordinar nivells.

Els docents valoren la importància del tema i mostren disponibilitat i voluntat d’implicació personal.

Els docents mostren predisposició a consensuar, amb la resta de membres de l’equip, una escala de valors a 
treballar amb l’alumnat.

Els docents mostren la seva predisposició a consensuar i compar� r processos, estratègies i objec� us amb 
l’alumnat.

Els docents pensen i promouen l’aplicació d’estratègies que resul� n efi caces.

Els docents prenen consciència del valor exemplifi cador de les seves ac� tuds personals i de les seves ac� tuds 
en funció de la tasca educa� va que desenvolupen i actuen en conseqüència.

Els docents són capaços de modifi car conductes i estratègies en funció dels resultats de l’avaluació del procés.

Els docents es preocupen per mostrar coherència entre les pròpies ac� tuds i les ac� tuds que s’eduquen i es 
volen promoure entre l’alumnat.

Els docents u� litzen les assemblees de classe, els espais de tutoria, les hores de ciutadania o qualsevol altre 
espai en funció de les necessitats del moment per avaluar la validesa de les accions, la perseverança en els 
comportaments, els resultats ob� nguts, i pactar correccions, si s’escau.

Autoavaluació dels docents

 Proposta d’autoavaluació 3.2
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El claustre es preocupa d’adquirir els coneixements necessaris: formació, assessoraments...

El claustre  organitza la gradació i la coherència dels con� nguts a u� litzar en cicles i etapes.

El claustre determina la transversalitat d’aquests con� nguts.

El claustre manifesta la voluntat de treballar coordinadament sobre el tema, i  cerca el consens i el pacte dins 
de l’equip docent.

El claustre estableix clarament una priorització dels valors que es volen treballar a l’escola.

El claustre estableix clarament una priorització de mals hàbits i valors nega� us que cal reeducar a l’escola.

El claustre es preocupa de seleccionar recursos adequats sobre el tema.

El claustre organitza la coordinació entre cicles i etapes i promou la coherència d’estratègies a u� litzar.

El claustre mostra la seva predisposició a compar� r i consensuar objec� us, processos, estratègies i avaluació 
amb l’alumnat.

El claustre u� litza les assemblees de classe i l’assemblea de representants d’alumnes del centre per fomentar el 
compromís de l’alumnat pel que fa al consum responsable.

Autoavaluació del claustre
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El claustre es preocupa de consultar, observar, compar� r i enriquir-se amb experiències d’altres centres.

Els membres del claustre prenen consciència del valor exemplifi cador de les seves ac� tuds personals i de les 
seves ac� tuds en funció de la tasca educa� va que desenvolupen i actuen en conseqüència.

Els membres del claustre es mostren  coherents i perseverants en el foment dels valors i en l’aplicació de les 
estratègies acordades en relació a l’alumnat.

A l’escola queden ben especifi cats els compromisos de reducció de consums, reciclatge, reu� lització, etc., que 
s’apliquen individualment i col·lec� vamen.

L’alumnat, per mitjà dels seus òrgans par� cipa� us,  efectua de manera sistemà� ca una avaluació dels resultats 
ob� nguts i s’assessora degudament  a l’hora de modifi car estratègies.

El claustre efectua, de manera sistemà� ca, una avaluació  dels resultats ob� nguts i és capaç de modifi car estra-
tègies, si cal.

Autoavaluació del claustre
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4  COMUNITAT EDUCATIVA. AGENTS EDUCATIUS EXTERNS

Objec! us 4.1 

Igual que els claustres, els diferents agents educa� us de cada comunitat han d’avançar en l’adquisició 

de sabers sobre consum responsable, en el canvi d’ac� tuds i valors que suposa, i han de transfor-

mar hàbits i comportaments referits a aquesta temà� ca. També es poden determinar uns objec� us 

a assolir i unes maneres d’avaluar-ne el seu grau d’adquisició. Tot seguit exposem una proposta  

d’objec� us i d’avaluació.

• Incorporar la temà! ca del con-
sum responsable i del comerç 
just en el PEC per subratllar-ne el 
compromís ins! tucional.

• Mostrar predisposició a impli-
car-se i a generar una ac! tud 
coherent pel que fa al consum 
responsable al centre. Mostrar 
predisposició a coordinar-se 
amb l’equip docent per marcar 
els objec! us, consensuar priori-
tats i garan! r la coherència  de 
les accions i els comportaments.

• Generar estratègies de socialitza-
ció i estalvi. Actuar en base a un 
criteri de distribució equita! va 
i raonablement con! nguda dels 
recursos limitats. Emprar instru-
ments d’avaluació quan! ta! va i 
qualita! va dels resultats ob! n-
guts amb l’aplicació d’aquestes 
estratègies.

• Informar, sensibilitzar i dinamitzar 
les famílies per fomentar la seva 
par! cipació en el centre i el seu 
compromís de coherència des de 
casa.

• Fomentar la par! cipació del cen-
tre en aquelles inicia! ves ciuta-
danes pel consum responsable 
i el comerç just promogudes per 
en! tats, altres AMPA i administra-
cions locals. Difondre la informa-
ció i els programes promoguts des 
de les en! tats especialitzades i les 
administracions.
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Les famílies mostren predisposició a millorar la seva formació pel que fa al consum responsable.

L’AMPA promou la formació de les famílies en consum responsable.

Les famílies mostren predisposició a harmonitzar els seus hàbits de consum responsable en la línia que segueix 
el centre en l’educació dels seus fi lls i fi lles.

Les famílies modifi quen ac� tuds es� mulades per les seves fi lles i fi lls.

L’AMPA considera necessari fomentar els valors del consum responsable.

L’AMPA considera necessari coordinar les seves estratègies amb  el claustre per assolir una major coherència.

L’AMPA promou inicia� ves de socialització (llibres, materials, recursos...) i lidera altres accions de reducció de 
consums, reciclatge i reu� lització en el centre.

Les famílies redueixen la despesa en  material escolar i personal innecessari.

L’AMPA valora els resultats de les accions impulsades i, si cal, és capaç de modifi car estratègies.

Autoavaluació de les famílies i de l’AMPA

 Proposta d’autoavaluació 4.2
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El centre disposa dels coneixements necessaris per portar a terme un treball sobre consum responsable.

L’ajuntament  té la disposició i la capacitat per avançar en el tema.

El centre dóna accés a la par� cipació de l’alumnat en la quan� fi cació del consum del centre i en l’aplicació 
d’estratègies de millora.

La ins� tució mostra autèn� ca predisposició a repar� r els recursos de manera equita� va.

La comunitat educa� va considera un valor par� cipar en xarxa en aquelles inicia� ves ciutadanes i/o entre cen-
tres educa� us que fomenten el consum responsable.

El centre disposa de materials escrits, audiovisuals i informà� cs adequats sobre el tema.

Els docents, famílies i ajuntament donen exemple a l’alumnat en consum responsable.

Aquest tema està inclòs en el PEC i concretat en les programacions d’aula.

Els agents educa� us planifi quen, apliquen i avaluen el tema del consum responsable.

L’alumnat intervé en la difusió de materials de sensibilització sobre el tema.

Al centre s ’aconsegueix una distribució prou equita� va de recursos materials i personals.

Els diferents agents educa� us par� cipen en aquelles inicia� ves ins� tucionals i ciutadanes que promouen el 
consum responsable i el comerç just.

Autoavaluació de la comunitat educa� va
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5  INFORMACIÓ I RECURSOS

On trobar més informació i recursos per a treballar a l’aula sobre consum res-
ponsable:

 h� p://www.consumoresponsable.org/

 Pàgina de la Federació Catalana d’Ong pel Desenvolupament.
 Cal anar a l’apartat del “Banc de Recursos” i escriure les paraules 
 clau, en aquest cas, “consum responsable”.
 h� p://fcongd.org/fcongd/

 “Guia didàc� ca: Que els teus diners pensin com tu”. Edualter.
 h� p://www.edualter.org/material/fi nancese" ques/guia_didac" - 

 ca_diners.pdf

 Campanyes de sensibilització sobre consum responsable. Setem.
 h� p://www.setem.org/site/cat/catalunya/campanyes/

Vídeos sobre consum responsable:

 “Comprar, � rar, comprar”

 h� p://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental- 

 comprar-" rar-comprar/983391/

 

 “Nosotros alimentamos al mundo”

 h� p://www.karmafi lms.es/nosotrosalimentamosalmundo/


