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L
a majoria d’actes que fem diàriament
tenen un component de consum:
quan sona el despertador, quan ens
preparem el cafè amb llet, quan mi-

rem la televisió i veiem anuncis de mòbils que
ens donen llibertat, iogurts que ens fan sentir
sans, begudes que ens omplen d’amics o des-
odorants que ens fan obtenir l’èxit desitjat. 

El consum es presenta com un fenomen que va
més enllà d’un intercanvi de béns o serveis per
diners, per reflectir un estil de vida. Cada acte
de consum es converteix en una elecció entre la
gran diversitat de possibilitats que ofereix el
mercat. Una oferta que canvia constantment
amb l’aparició de nous productes i serveis,
nous marcs reguladors i nous codis culturals. 

Educar els consumidors i les consumidores
significa plantejar-se el repte d’afavorir la for-
mació de la ciutadania per donar respostes a
les característiques de la societat del consum
des d’un posicionament crític, actiu i respon-
sable, amb competència per prendre les deci-
sions pròpies entenent que les estratègies
d’acció en un món canviant han de ser neces-
sàriament dinàmiques.

Models didàctics per a l’educació del
consum

Històricament l’educació del consum s’ha
desenvolupat prenent com a referència qua-
tre models didàctics: el liberal, el responsable,
el reformista i el crític. 

Models didàctics per 

Educar en el consum 

Josep Bonil

Coordinador didàctic
de l'Escola del Consum 
de Catalunya

Maya Querol

Equip educatiu 
de l'Escola del Consum
de Catalunya

Educar el consum en un context social canviant comporta la recerca

permanent de models didàctics i metodològics. Lluny de refugiar-se

en dogmatismes, l’educació del consum necessita la innovació per

generar respostes a les noves situacions que li presenta

contínuament la societat mercantilitzada. 
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El model liberal veu la societat de consum
com un espai on es mostra un desequilibri
entre agents productors i consumidors. La in-
formació s’entén com el principal recurs per
afavorir que els individus, sense ser enga -
nyats, obtinguin el benefici més gran possible
dels seus recursos. És, per tant, un model di-
dàctic que es fonamenta en el fet que l’alum -
nat conegui el marc legal que regula drets i
responsabilitats, i aprengui a llegir la informa-
ció de la publicitat, l’etiquetatge.

El model responsable afegeix al model ante-
rior les dimensions emocionals i socials. Des
d’aquest model els actes de consum tenen un
component emocional que fa referència a les
motivacions que fan adquirir un determinat
producte. A la vegada s’assumeix que la millor
eina que tenen els consumidors per fer les se-
ves reivindicacions és l’associacionisme. És
un model didàctic que afavoreix la reflexió de
l’alumnat sobre les emocions pròpies, la
construcció de la identitat, la pressió de grup.
Un model que afavoreix la col·laboració entre
els membres del grup classe per desenvolupar
la cultura cooperativa.

El model reformista entén els actes de consum
des d’una perspectiva més complexa, que va
més enllà de l’individu per abordar les conse-
qüències que tenen en el medi social i cultu-
ral. Des d’aquest model es fa rellevant veure
com darrere de cada acte de consum es reflec-
teixen formes d’utilitzar els recursos naturals,
formes de producció que vinculen els estats i
les comunitats o formes de relació que impli-
quen discriminacions de gènere. És un model
didàctic que afavoreix que l’alumnat vegi els
actes de consum com el reflex de xarxes de re-
lacions i prengui les seves decisions des de pa-
ràmetres que van més enllà del mateix indivi-
du, el producte o el seu context social.

El model crític veu la societat de consum com
una estructura social agressiva, responsable
dels desequilibris que es donen a escala global.
Des d’aquest model es pensa que l’educació és
una eina potent per intervenir en el canvi so-
cial i que l’única forma de millorar les condi-
cions socials dels individus és cercar models
econòmics alternatius al capitalisme. Des
d’aquest model, doncs, l’educació del consum
és una plataforma per descobrir noves formes
de consum orientades a desenvolupar, per
exemple, el comerç just o a afavorir noves ex-
periències com l’intercanvi de productes.

En els últims anys es planteja un nou model
d’educació del consum associat als principis
del paradigma de la complexitat. Aquest mo-
del veu la societat de consum com un espai
de conflicte permanent obert a la indetermi-

nació, en què els individus són actors que
participen en la construcció del futur. El con-
sum es converteix en un dels múltiples esce-
naris d’acció social que poden ser plataforma
per donar competències als individus per ac-
tuar sobre el seu entorn. Des d’aquest model
es busca el diàleg permanent entre els models
socioeconòmics que regulen els actes de con-
sum i les competències que hauria de tenir un
individu per participar en el seu medi assu-
mint la seva responsabilitat. 

Quan fixem l’atenció en l’activitat educativa
difícilment trobem contextos educatius en
què es doni de forma pura un dels models an-
teriors. Per això els cinc models constitueixen
referents per orientar l’acció educativa en
l’àmbit de l’educació del consum. Si bé, com
a models, tenen significació conceptual, l’ob -
je ctiu de la seva definició és enriquir l’acció
docent i afavorir-ne l’evolució.

Algunes propostes metodològiques

A escala metodològica, l’educació del consum
ha anat creant un gran bagatge en els tipus
d’activitats, en la gestió del grup classe, el des-
envolupament curricular i la vinculació entre
l’activitat d’aula i el medi. Supera amb escreix
l’objectiu d’aquest article fer una reflexió acu-
rada dels aspectes metodològics que han
orientat l’educació del consum. Tot i així ens
sembla oportú fer una petita ressenya d’al -
guns dels eixos metodològics que orienten
l’acció didàctica des del model complex: par-
tir de preguntes, desenvolupar la capacitat de
diàleg i investigar en les emocions.

a) Partir de preguntes.El dinamisme de la so-
cietat de consum ens situa permanentment
davant de nous productes o serveis que ens
demanen obtenir informació per prendre les
pròpies decisions. Fer-se preguntes oportu-
nes pot ser una estratègia per afavorir la cons-
trucció d’un posicionament davant d’una
nova situació de consum. Les bones pregun-
tes tenen caràcter obert i afavoreixen que
cada individu pugui elaborar la seva resposta
prenent com a referent el seu bagatge perso-
nal i les característiques del context. 

Abordar una activitat d’educació del consum
des d’aquesta perspectiva comporta que, per
exemple, quan es treballa amb els joves el
tema del consum de roba i complements es
pugui començar amb una pregunta com “Què
em poso aquest matí?”, que connecta els joves
amb el fenomen del consum des de la seva
vida quotidiana. També comporta que un tre-
ball sobre el comerç just pugui prendre com a
punt de partida la pregunta “La xocolata és
dolça per a tothom?”, que genera en si matei-
xa un dilema de caràcter ètic que cada indivi-
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du haurà de resoldre a partir de les seves con-
viccions i la interacció amb la resta del grup.

b) Desenvolupar la capacitat de diàleg. El con-
sum com a fenomen mostra la forma d’orga -
nització de la societat i les relacions que
s’estableixen entre els individus, i obre una
porta a la reflexió ètica. Dins de les aules sovint
es donen grans debats sobre quines són les ac-
tuacions dels individus davant del consum que
s’exemplifiquen en situacions tan quotidianes
com la compra d’unes sabatilles esportives.
Tradicionalment aquest debat s’ha resolt amb
posicionaments reduccionistes que s’han cen-
trat a definir el que és correcte i el que és incor -
recte, de manera que ha situat l’alumnat da-
vant d’aquesta disjuntiva de forma excloent.

Abordar una activitat d’educació del consum
des d’un posicionament de diàleg comporta,
per exemple, que en fer referència a l’ad -
quisició d’un CD de música se substitueixi el
concepte de necessitat pel de gestió; entendre
que les necessitats tenen una dimensió molt
personal que sovint són lícites; emfatitzar els
conceptes de límit i possibilitat, reflexionant
sobre la disponibilitat de recursos econòmics,
els establiments del nostre entorn i fins i tot la
compatibilitat entre els horaris propis i els ho-
raris comercials 

c) Investigar en les emocions. El fenomen del
consum té una dimensió emocional significa-
tiva. Un estudi recent de l’Agència Catalana
del Consum realitzat amb joves d’entre 12 i 18
anys mostra com entre els criteris utilitzats
pels joves a l’hora de comprar roba i comple-
ments, un 64% corresponen a aspectes emo-
cionals i només un 36% a reflexions asso -
ciades a la raó. Tot i aque sta evidència,
l’edu  ca ció del consum molt sovint s’ha cen-
trat en aspectes objectivables de caire quanti-
tatiu o jurídic, i ha deixat de banda el vessant
emocional del consum. Sembla oportú incor-
porar l’art com a forma d’integrar la creativi-
tat, la sensibilitat o la imaginació des d’un po-
sicionament que afavoreixi la presència de la
diversitat com a riquesa col·lectiva.

Treballar el consum quotidià des d’aquesta
perspectiva convida a utilitzar cançons com a
punt de partida quan es parla amb els joves
del consum quotidià; en tractar la gestió de
l’aigua des d’una perspectiva sostenible, fer
servir la dansa i la psicomotricitat per repre-
sentar l’equilibri dinàmic. Quan es volen co-
municar les reflexions pròpies entorn de les
emocions que genera un establiment comer-
cial es pot començar redactant poesies. Sem-
pre amb la finalitat de poder crear escenaris
de debat entorn del consum propi i les emo-
cions que genera.

Conclusions 

Una educació que tingui com a premissa la
formació de la ciutadania en un context de-
mocràtic no pot ser educació dogmàtica. Ha
d’ajudar l’alumnat a construir la seva manera
de pensar, de sentir i d’actuar. 

Plantejar-se aquest repte des de l’educació
del consum ens porta a dialogar entre el pen-
sament, el sentiment i l’acció; a pensar per fer
i a enriquir el pensament mitjançant l’acció,
assumint la rellevància de la perspectiva emo-
cional. L’educació del consum es converteix
en una aventura que convida els equips edu-
catius a cercar preguntes significatives i a dis-
senyar contextos que afavoreixin que
l’alumnat construeixi les seves respostes. 

Els dos autors treballen al Departament de Di-
dàctica de la Matemàtica i les Ciències Experi-
mentals de la Facultat de Ciències de l’Edu -
cació de la Universitat Autònoma de
Barcelona i són membres de la Xarxa Edusost.
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