


Motivació 

Intercanviar objectes reciclats o que anaven a ser 
reciclats, per dona'ls-hi una segona vida: joguines , 
roba massa petita , tecnologia etc… 

Crear un espai on intercanviar objectes.

Reconsiderar el concepte de riquesa: Aprendre a no 
usar diners en l'adquisició d'objectes útils i veure que 
és possible una economia basada en la cooperació i 
l’intercanvi.

Promoure la col.laboració : Aquest espai ha d'oferir 
noves oportunitats per trobar-se, ajudar-se i 
intercanviar.



Troc “Multilateral”

Entenem per troc entre dues persones 
l’intercanvi voluntari entre elles d’un 
objecte A per un objecte B. 

Per tal de facilitar l'intercanvi hem optat 
per no fer un troc directe, farem el que 
s’anomena un troc “multilateral”.



Troc “Multilateral”

Per això, hem creat una moneda “el Troc”.

El troc tindrà, en aquest mercat, la funció inicial i 
històrica de la moneda per tal de facilitar l’intercanvi 
d’objectes ( moneda no especulativa) i serà única i 
exclusivament vàlida dins l’espai d’intercanvi.  



Funcionament I: 

S’han creat diverses categories d’objectes 
que es podran intercanviar:



Funcionament I: 

Per a cada una de les categories, els 
organitzadors assignaran un valor als objectes 
(en trocs) 

Nom 
Cognoms 

classe

OBJECTE 50 
trocs

VALOR Venut 
o no

Pagat

1
2
3
4



Funcionament II: 

- Durant les dates assignades, tots els alumnes hauran de 
presentar els objectes al comitè organitzador.

- S’entregarà a cada participant 50 “trocs” i 
s'assignarà un valor a l' objecte entregat.

- El dia del mercat cada participant disposarà de 50 “Trocs” 
per a poder adquirir els objectes que desitja i s’entregaran 
els “trocs” corresponents a l’antic propietari.

- S’espera que d’aquesta manera: 
- El mercat sigui dinàmic des de l’inici  
- Els participants intercanviïn opinions entre ells per tal de lloar 

les “virtuts” dels seus objectes i poder obtenir més trocs.



Important : 

- Tots els participants hauran de tenir clar que :  

- Els objectes entregats estaven destinats a ser reciclats.

- El comitè de valoració pot no acceptar un objecte i, en aquest cas, 
caldria canviar-lo.

- En cap cas es permet fer negociacions en els moments 
d'entrega i adquisició dels objectes.  

- El comitè es reserva el dret de no retornar els objectes que 
no hagin estat adquirits.

- Una vegada acabat el mercat, els “trocs” perdran tot valor.

- La participació és obligatòria per a tot l'alumnat. 
- Es convida a que també hi participin els professors



Expectatives : 

- Tenir un espai d’intercanvi periòdic durant tot el curs escolar.

- Que l’espai d’intercanvi impliqui tota la comunitat educativa de 
l’escola : alumnes, pares d’alumnes , personal docent i no 
docent.

- Valoritzar els objectes no adquirits, entregant-los a associacions 
com  Càritas o Carismae.



Calendari:

Dimecres 25 i dijous 26 d'abril

- Explicació a les tutories del funcionament.

Del 30 d'abril al 4 de maig 
- Recollida de material a l’hora del pati, 

a la sala d’actes.

Dia 18 de maig de 16h a 17h 


