
Lectura i comentari de text sobre les regles del comerç internacional. 

Comerç internacional, OMC, liberalització. 

Analitzar el discurs actual sobre la liberalització del comerç i els suposats beneficis i oportunitats

que ofereix a tothom. 

Manifestar les diferències en l’accés als mercats internacionals per part de països del Nord i del

Sud. 

Una sessió d’una hora. 

CCoonncceepptteess:: liberalització comercial, importacions/exportacions, aranzels, acords internacionals,

Organització Mundial del Comerç i Fons Monetari Internacional. 
PPrroocceeddiimmeennttss:: lectura i comentari de textos econòmics amb ajuda d’una pauta (preguntes) i

comparació de textos de diverses fonts. 
AAccttiittuuddss:: consciència crítica davant de la discriminació econòmica dels països del Sud en el sis-

tema comercial internacional actual. 

Sobre les regles del comerç internacional.

Es llegeixen els fragments del text i després es contesten les preguntes. Es pot plantejar una posa-

da en comú de les respostes, per crear un debat sobre les oportunitats dels països del Sud en el

sistema comercial internacional. 

Després de la lectura individual dels textos 1 i 2 es pot distribuir en uns quants grups la tasca de

contestar les preguntes repartides en tres blocs (les que fan referència al text 1, al text 2 i les que

relacionen tots dos textos). Aquesta estratègia facilitarà una posada en comú que ha de generar

una mica de debat sobre les oportunitats que les regles del comerç internacional actuals oferei-

xen als països del Sud. 

També, és clar, es pot plantejar com un exercici individual.
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DDeesseennvvoolluuppaammeenntt

OOrriieennttaacciioonnss



Respon les qüestions següents

Text 1

Què és l’OMC? 

Quins són els principals objectius que té? 

Com vol portar-los a terme?

Text 2

Com defineix la liberalització comercial? 

Qui es beneficia del procés de liberalització actual?

Quin és el paper de l’FMI en la liberalització comercial?

Textos 1 i 2

Quins actors de la liberalització s’obvia en el text 1? 

Penses que el procés actual de liberalització ofereix les mateixes oportunitats a tots els

països? 

Penses que les regles del comerç internacional afavoreixen la reducció de la pobresa al

món?
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Annex

Sobre les regles del comerç internacional99

Qüestionari sobre els textos




