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 objectivos didácticos 

•	 Aprender a diferenciar entre justo y no justo.
•	 Apreciar la diferencia entre productos procedentes de empresas multinacionales y de comercio justo.
•	 Conocer y valorar los productos de comercio justo.
•	 Conocer y valorar los derechos humanos.
•	 Concienciar del impacto de las multinacionales de la alimentación en los países del Sur.
•	 Conocer la realidad económica y social de los países empobrecidos.
•	 Aprender a relacionar la industria alimentaria con la vulneración de los derechos humanos.

 contenidos 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS
•	 El comercio justo
•	 Los derechos humanos
•	 La explotación infantil y/o laboral
•	 Los grupos de consumidores
•	 Las empresas multinacionales
•	 La solidaridad
•	 La agricultura y la economía

•	 La comparación
•	 El proceso empático
•	 El coloquio
•	 La escucha activa
•	 La representación artística
•	 La representación teatral
•	 La observación del entorno

ACTITUDES, VALORES Y NORMAS
•	 Activación de la observación objetiva.
•	 Valoración de las ventajas e inconvenientes de los dos tipos de comercio.
•	 Observación de las repercusiones de los dos sistemas de producción en la salud, el medio ambiente y la 

economía.
•	 Ser consciente y crítica/o con las herramientas que utilizan las empresas transnacionales.
•	 Ser consciente que para conseguir un mundo mejor y más justo nos hemos de implicar todas y todos.
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 actividades 

Infantil  v4|a1  Una merienda muy justa 
 v4|a2  ¿Qué hay en una granja? 

Inicial  v4|a3  El lugar de cada cual 
 v4|a4  Las dos caras de una pelota
 v4|a5  ¿Qué preferimos?

Medio  v4|a6  El comercio más justo
 v4|a7  El viaje del cacao
 v4|a8  Parece mentira 

Superior  v4|a9   Los derechos de las personas trabajadoras
 v4|a10  El mapa del trabajo infantil 
 v4|a11  El comercio entra en escena 

 acciones de comedor complementarias 

Infantil e Inicial  v4|m1  El dibujo compartido 
 v4|m2  A la cocina de excursión

Medio y Superior  v4|m3  La historia inacabada
 v4|m4  Los derechos de las niñas y los niños
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