
Mitjançant les respostes a un qüestionari i la lectura posterior de retalls de premsa es pretén refle-

xionar sobre sistemes alternatius d’intercanvi en què no intervenen els diners. 

Alternatives de comerç, banc del temps, club de la permuta. 

Conèixer alternatives als sistemes de comerç convencionals. 

Diferenciar entre el sistema de la permuta i el banc del temps. 

Fomentar la participació del grup i les relacions personals. 

Mínim una hora de durada. 

CCoonncceepptteess:: béns, serveis, banc del temps, club de la permuta... 
PPrroocceeddiimmeennttss:: qüestionari, anàlisi de textos, anàlisi d’imatges... 
AAccttiittuuddss:: foment de les relacions personals, de la participació del grup... 

Material per escriure, paper... 

Fitxa informativa: La permuta. 

Pautes per a l’intercanvi.

Repartir el qüestionari. Llegir-lo i contestar-lo de forma individual.

Posar en comú les respostes del qüestionari. 

A partir de la lectura dels retalls de premsa i de preguntes guiades, debatre sobre la viabilitat d’a-

quests sistemes d’intercanvi en el grup. 

Reflexionar sobre les respostes del qüestionari i matisar-les si calgués. 

Llançar la proposta de creació d’una xarxa d’intercanvi.

El qüestionari té la intenció d’introduir de forma general conceptes com el valor dels diners, la

utilitat que tenen, la necessitat... Les preguntes del qüestionari pretenen ser preguntes tancades

a les quals cal contestar “sí” o “no”. Mitjançant la posada en comú de les respostes s’enumera-

ran una sèrie de principis que seran els que regeixin el sistema de vida del grup (per exemple, els

diners són indispensables per sortir de casa, les persones han de rebre un salari d’acord amb el

tipus de feina que facin...). La lectura dels retalls de premsa donarà informació sobre persones o

societats que per diferents motius regeixen el seu sistema de vida per uns altres principis. Es trac-

ta d’analitzar les causes que fan sorgir aquests nous sistemes que prescindeixen dels diners, la

finalitat que tenen, la viabilitat... 
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Per fer-ho, proposem algunes preguntes amb la finalitat de dirigir el debat:

– coneixia el grup l’existència d’aquests sistemes d’intercanvi?

– quina opinió mereix la idea de prescindir dels diners? 

– quins són els motius que exposen els entrevistats per entrar en una d’aquestes xarxes d’inter-

canvi? 

– són les mateixes condicions que han originat l’expansió d’aquests sistemes als diferents països?

– quines diferències hi ha entre el club de la permuta i el banc del temps? 

– quins problemes poden sorgir que dificultin la implantació d’aquests sistemes? 

Per acabar, es proposa reflexionar sobre l’aplicació d’un sistema semblant al barri, l’escola, la comu-

nitat... A l’annex es pot trobar un petit grup de recomanacions, si es vol portar a terme un sistema

d’intercanvi, i alguns telèfons d’interès. 

25

L a  f ó r m u l a  d e  l a  p e r m u t a

Annex

Fitxa informativa: La permuta44AA

Pautes per a l’intercanvi 44BB




