
ACTIVITAT CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA 
“UN FORAT AL MONEDER” 

 
FORMAT 
Taller 
 
PROGRAMA 
Activitats de sensibilització en matèria de consum 
responsable 
 
DESTINATARIS 
Alumnes de cicle mitjà de primària (3er i 4t) 
 
CALENDARI 
A concertar amb l’escola 
 
DURADA PREVISTA 
1 hora i 30 minuts 
 
OBJECTIUS:   
Conscienciar als alumnes de cicle mitjà de primària de les conseqüències 
econòmiques i socials de les nostres compres i reflexionar, abans d’adquirir 
qualsevol producte o servei, sobre quines són les nostres necessitats. 
S’incideix en les competències bàsiques de l’etapa de primària. 
S’aprofita la transversalitat, els valors i les actituds que el taller ens permet 
desenvolupar per tal d’incidir concretament en la competència social i 
ciutadana. 
 
DESCRIPCIÓ 
Escenificació de vàries situacions on es treballen principalment les següents 
idees: 

- Comprar només el que necessitem 
- Ajustar les nostres compres al nostre poder adquisitiu 
- Informar-nos i reflexionar abans d’adquirir un producte o servei 

 
METODOLOGIA:   
A la sessió es treballen els mencionats continguts amb l’ajuda d’una 
presentació (power-point) i dos personatges teatrals que representen un 
consumidor responsable i un altre que no ho és. 
 
Els personatges teatrals plantejaran diferents actuacions on es representen les 
idees esmentades i les actors exposen els seus punts de vista. 
 
Els actors seran dos adults en diferents situacions: 

- Comprar compulsivament al mercat 
- Comprar i quedar endeutat amb la targeta de crèdit 
- Comprar perquè és “mono” encara que no serveixi per res 
- Comprar per “moda” sense informar-se i comparar productes 
 



Una vegada realitzada la presentació per part dels actors, es formaran grups de 
treball amb els alumnes. Aquests hauran d’escenificar una situació relacionada 
amb els mateixos continguts exposats anteriorment. Una vegada hagin actuat 
tots els grups es procedirà a realitzar un debat amb tot el grup per tal d’extreure 
les conclusions finals. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Aula del centre educatiu en horari lectiu 
 
RECURSOS 
Humans: Tècnics/ques especialistes en l’àmbit del consum 
Econòmics: gratuït als centres educatius dels ens locals que formen part de la 
Xarxa Local de Consum 
 
OBSERVACIONS 
Cal que el mestre sigui present a l’activitat. Abans de realitzar la sessió és 
interessant compartir amb ell la realitat de la classe per a una millor 
aproximació a la realitat dels participants. 
 
INFORMACIÓ   
Departament de Consum barrancobl@montornes.cat Tel.93 572 11 70 ext.9139 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament abans del 23 de setembre  
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 


