
Els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de l’ONU són una crida 
universal a l’acció per a posar fi a la pobresa, 
protegir el planeta i reduir les desigualtats.

Quan comprem guiant-nos per criteris socials i 
mediambientals, decidim reparar o reutilitzar 
abans que tirar, evitem el malbaratament 
alimentari o fem un ús pràctic i conscient de les 
noves tecnologies, som consumidors 
responsables. 

Este curs nou, en TEAM CONSUM volem unir 
forces amb tu i el teu alumnat per a  contribuir a 
assolir l’ODS 12, amb xicotetes accions que 
promoguen un model de consum més 
sostenible per a tots.

Per això, en el Concurs del Dia Mundial del 
Consumidor 2023 vos animem que ens 
expliqueu en un vídeo quines accions feu en el 
dia a dia del vostre centre educatiu per a 
consumir de manera responsable. 

Poden ser accions fetes en el mateix centre 
educatiu o ocupacional, al municipi o en espais 
de la vostra comunitat, on es promoga i es 
practique un consum crític i conscient.

PROMOURE EL CONSUM RESPONSABLE! 
ESTE CURS TENIM UNA NOVA META: 

Anima’t a participar-hi amb 
el teu alumnat i expliqueu-nos 

en un vídeo les xicotetes 
accions que feu per a promoure 

un consum responsable!
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MÉs informació en:



Qui hi pot 
participar:

Treball 
que cal 
presentar:

Segon i tercer cicle de Primària, Educació
Secundària, Formació Professional Bàsica i 
Grau Mitjà, Batxillerat, Educació Especial i 
Centres Ocupacionals d’Andalusia, Castella-la 
Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana i 
Múrcia. L’alumnat ha d’estar coordinat pels 
seus docents o educadors.

Com s’hi pot 
inscriure:
Envia un correu electrònic a 
institucional@consum.es en què indiques el 
nom del centre educatiu, les dades de 
contacte, el municipi, la comunitat autònoma a 
què pertanys i el nivell educatiu que participa 
en el concurs.

Vídeo d’entre 90 i 120 
segons acompanyat de la 
Fitxa de Treball, en què 
s’expliquen les accions dutes a 
terme en el dia a dia per a 
promoure el consum 
responsable. S’han d’enviar a 
institucional@consum.es. 

Data d’entrega de treballs fins al 15 de març.

Jurat i 
valoració 
de treballs:

El jurat estarà compost per 
professionals dels sectors de 
l’educació, la salut, el consum, 
l’economia social, la pedagogia 
i l’audiovisual.

PREMIS:
El concurs està dotat amb 
5 premis de 1.000 euros 
cada un. Tots els docents 
rebran, pel fet de 
participar-hi, un exemplar del 
joc Sostenipoly de TEAM 
CONSUM per a l’aula.

Data 
d’inscripció fins 
al 28 de febrer.

El manual, a més de ser una guia per a avançar en 
cada fase del treball, oferix orientacions 
pedagògiques, suggeriments didàctics i estratègies 
metodològiques. També inclou jocs i materials que 
vos ajudaran a implementar els ODS en l’aula i, més 
concretament, l’ODS 12, consum responsable. 

I, com a reconeixement final, l’alumnat podrà 
descarregar-se el diploma de participació, que 
acredita el compromís amb el consum responsable. 

En esta nova edició, per a seguir aprenent de 
manera autònoma, eficaç i significativa, hem 
preparat el manual de suport “Xicotetes 
accions”, amb tota la informació perquè l'alumnat i 
els docents pugueu organitzar el treball. 

COM S’HI 
POT PARTICIPAR

Ajuda’ns a promoure 
el consum 
responsable i 
participa-hi! 

BASES Per a un
XICOTETES ACCIONS

RESPONSABLE
CONSUM

MÉ
s i

nf
or

ma
ci

ó: Tota la informació sobre el concurs està disponible a 
la web www.teamconsum.consum.es/val/ o si 
ho prefereixes, pots contactar amb nosaltres a 
institucional@consum.es.
Consulta a 
www.teamconsum.consum.es/val/filtrar/concursos/ 
les bases completes i la Fitxa de Treball per a 
presentar el vostre vídeo a concurs. 


