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L’article 48 de la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones
consumidores i usuàries de les Illes Balears, estableix com una de les funcions de
les Oficines Municipals d’Informació al Consum, educar i formar en consum
responsable les persones consumidores en general i especialment les persones
vulnerables com són els infants i joves.

També s’inclouen aquestes activitats dins el context «Palma, Ciutat Amiga de la
Infància», i dels compromisos adquirits amb la implantació de l’Agenda 2030 i
els objectius de desenvolupament sostenible, entre els quals hi ha l’ODS 12
(producció i consum responsables).

El consum responsable per part de les persones consumidores i usuàries implica
un consum conscient, crític, ètic, ecològic i saludable a l'hora de comprar un
producte o contractar un servei, perquè aquest consum sigui sostenible i solidari.

Una part important de les activitats és la conscienciació sobre la necessitat de
fer un consum respectuós amb el planeta i les persones i aprendre el concepte
d’economia circular. 

Les activitats van adreçades a la ciutadania en general, i als infants i
consumidors més vulnerables en especial. Es realitzen als centres educatius o
entitats socials amb sol·licitud prèvia a través del lloc web de Palma educa
www.palmaeduca.cat.

L’oferta d’activitats engloba quatre activitats, que aquest curs s'han ampliat a
sis, des de les quals es tracten diferents àmbits del consum, com són la compra
responsable de roba, entendre les etiquetes dels productes, les compres per
Internet i ús de xarxes socials, el concepte de consum responsable i economia
circular, com llegir les factures i com reclamar.
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L’oferta d’activitats engloba 6 tallers diferents que tracten diferents temes des de la
perspectiva del consum responsable:

CONSUM RESPONSABLE

A LES AULES

Els productes que consumim venen de qualsevol part del
planeta i desconeixem l’impacte ambiental, econòmic i
social que té la nostra manera de consumir.
 
L’objectiu de l’activitat és potenciar els valors ètics,
ecològics i socials del consum i tenir una visió crítica
sobre el que necessitam, l’impacte ambiental que té el
que compram i les condicions laborals justes, perquè el
consum sigui sostenible i solidari. 
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COM LLEGIR LES

FACTURES

Llegir un tiquet o les factures de l'electricitat, gas, aigua o
telèfon pot resultar molt complicat. A l'activitat es fa una
presentació sobre el contingut de les factures i com llegir
correctament els diferents conceptes que hi aparèixen. 
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02. OFERTA ACTIVITATS
FORMATIVES 

QUÈ EM POS AVUI?

La compra de roba és un acte quotidià que es presenta com
un escenari adequat perquè els joves puguin reflexionar
sobre la seva identitat com a consumidors i els criteris que
tenen més en compte a l’hora de comprar roba.

S’analitzen els criteris que es tenen per a triar la roba que es
compren i es fa una reflexió al voltant d’altres criteris a tenir
en consideració abans de comprar: econòmics, ecològics,
de qualitat, de salut, socials...
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COMPRES PER INTERNET I

XARXES SOCIALS

L’acte de consum va més enllà de l’intercanvi d’un bé o servei
per diners. Quan compram per Internet moltes vegades
desconeixem qui és el venedor i si el lloc web és segur.

L’objectiu del taller és aprendre els criteris i les precaucions a
tenir en consideració quan compram per Internet per a fer una
compra segura i responsable i cóm protegir les nostres dades
personals a les xarxes socials.

04SABEM QUÈ

COMPRAM?

A l’hora de triar els productes que compram no només s’ha
de tenir en consideració el preu i el disseny de l’envàs. És
important conèixer la composició dels productes i el seu
origen. L’etiqueta ha de tenir una informació obligatòria i
una altra d'addicional que evoluciona en funció de les
demandes socials.

El taller consisteix a observar diferents envasos i la
informació que conté cada producte per a reflexionar
sobre la informació que hi ha a les etiquetes. 
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RECLAMACIONS DE

CONSUM

Saber on podem reclamar quan ens trobam davant un
problema com a persones consumidores i usuàries a vegades
no és fàcil. A l'activitat es realitza una presentació a través de
la qual es tracta el concepte de persona consumidora, els
drets que ens emparen, i les diferents vies per a reclamar en
cas de conflicte.
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03. ACTIVITATS REALITZADES
CURS 2021/2022

29 ACTIVITATS
459 ALUMNES
15 CENTRES

Consum responsable a les aules

11 
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Com llegir les factures

5

Reclamacions de consum

4

Compres per Internet i xarxes socials

5

Sabem què compram

2

Què em pos avui?

2



El 90% dels professors
han valorat amb la
puntuació màxima

l'activitat
90%

04. VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS

Per a valorar la satisfacció dels assistents a les activitats s’ha utilitzat el sistema
d’enquestes en les quals tant el professorat com l’alumnat que ha participat en
l’activitat, ha valorat de manera voluntària i anònima de l’1 (puntuació mínima) al 5
(puntuació màxima) la metodologia utilitzada, materials utilitzats, adequació de la
pràctica, i actuació de la monitora.

S’han comptabilitzat un total de 29 enquestes de professors i 159 enquestes d’alumnes. 

De les valoracions que han arribat, es mostra la satisfacció general amb les activitats
pel que fa als continguts i metodologia del taller i actuació de la monitora, i la
valoració és molt positiva, ja que es manté entre el 5 i el 4 majoritàriament.

El 90% dels professors enquestats han donat una puntuació de 5
a la valoració general de l’activitat, un 86% ha puntuat amb 5 la
metodologia, un 72% han puntuat amb 5 els materials i la
pràctica, i un 90% ha puntuat amb 5 l’actuació de la monitora.
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El 70% dels alumnes
han valorat amb la
puntuació màxima

l'activitat
70%

04. VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS

Pel que fa als alumnes, el 70% ha puntuat amb 5 la
valoració general de l’activitat, el 81% ha valorat amb 5
els continguts, el 67% ha valorat amb 5 la pràctica, i el
80% ha valorat amb 5 l’actuació de la monitora.
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Respecte a les
dades sobre 
 gènere, s'han
comptabilitzat 90
homes, 145 dones i
13 persones no
binàries. No obstant
això, a moltes
enquestes no s'ha
emplenat aquest
apartat. 



La demanda d’activitats per al curs 2021/2022 s’ha mantingut respecte al curs anterior (29 activitats
amb la participació de 471 alumnes a 10 centres educatius el curs passat) i es valora positivament que
molts dels centres educatius i entitats socials que sol·licitaren les activitats el curs passat han repetit als
diferents nivells educatius.

Pel que fa a les valoracions, el sistema utilitzat s’ha modificat per a millorar la mostra obtinguda i que
sigui suficient i ha permès valorar realment la satisfacció de l’activitat. Ha funcionat millor aquest
sistema perquè la mostra és superior al curs passat. No obstant, s’ha de treballar perquè els
participants emplenin correctament les enquestes.

En general la puntuació ha estat molt alta en tots els apartats. La puntuació de la part pràctica és alta
però un poc més baixa que els altres aspectes. Cal treballar per a millorar aquest aspecte a les
activitats en funció del nivell educatiu.

També s’han valorat molt positivament els productes que s’han mostrat a les activitats, tant els
productes de comerç just com els punts de llibres reciclats amb llavors. Aquests productes permeten
entendre els conceptes de consum responsable, comerç just i economia circular.

A més s’han distribuit a les activitats bosses reutilitzables per a separar els residus proporcionades per
EMAYA amb l’objectiu de fomentar el reciclatge, i a cada centre educatiu s’ha lliurat el llibre sobre
consum responsable editat per S’ Altra Senalla a les activitats “Consum responsable a les aules”.

Per a finalitzar, es treballarà per a millorar els aspectes següents:

05.CONCLUSIONS
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Millorar les activitats

Es continuarà treballant per a fer les activitats més
interessants i properes a cada nivell educatiu.
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Renovar materials

Es renovaran els materials utilitzats i les
presentacions per al curs 2022/2023

02

Difusió

Es treballarà per a millorar la difusió de les
activitats als centres educatius i entitats socials
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