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Què cal saber? 

Navegar per Internet; nivell bàsic de TIC. 

Objectius 

Conèixer què són i com funcionen formes alternatives d’intercanvi i on poder trobar-les. 
 

Hi ha altres formes d’adquirir coses sense que s’hagi d’intercanviar diners. Amb aquesta 
activitat coneixeràs aquestes formes alternatives d’intercanvi i on i com pots participar-hi a 
través de diferents webs. 

 
1. El Banc del temps i el Mercat d’intercanvi 
són alguns recursos en els quals es poden 
canviar coses amb altres persones sense pagar 
diners. 
 

 

 

 

Banc del Temps   

 
Mercat d’intercanvi 

 
2. Tots tenim alguna cosa per oferir i sempre 
alguna cosa que necessitem. Pot ser material, 
però també pot ser el nostre temps. 
 
 
 
 

 
3. Entra als enllaços següents fent clic a 
sobre amb el botó principal del ratolí i 
podràs veure tots els mercats d’intercanvi 
que hi ha a Catalunya. Allà podràs canviar 
el que ja no necessites pel que sí que ho 
necessites. 

 
 
http://mercats-intercanvi.blogspot.com.es/ 
http://intercanvis.net/tiki-calendar.php 

 

4. Coneix més sobre el banc del temps a les webs 
següents.  
Fes clic amb el botó principal del ratolí en l’enllaç 
i llegeix tot el que explica sobre el banc del 
temps: 
http://xarxanet.org/comunitari/noticies/que-
son-els-bancs-del-temps  
 
 
 

Metodologia 

http://mercats-intercanvi.blogspot.com.es/
http://intercanvis.net/tiki-calendar.php
http://xarxanet.org/comunitari/noticies/que-son-els-bancs-del-temps
http://xarxanet.org/comunitari/noticies/que-son-els-bancs-del-temps
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5. Al web de la Generalitat pots trobar 
informació d’on són els bancs dels temps a 
cada província. Fes clic a l’enllaç següent: 
 
http://goo.gl/T4ci5 
 

 

 
6. També pots mirar si hi ha algun banc del 
temps al teu municipi a un cercador 
d’Internet. Entra, per exemple, a 
www.google.com i busca “banc del 
temps+la província on vius”. 

 

 

7. La pàgina www.etruekko.com és un web on 
podràs intercambiar i compartir articles, serveis i 
coneixements seguint la filosofia del “trueque” i 
els bancs del temps. 
Entra i navega pel web i descobreix tot el que et 
pot aportar. 

 

Què he après? 

Quines formes d’intercanvi creus que et serien més útils? Per què? 

 

Si vols continuar, pots treballar les activitats:  

C22 Mou-te!  
C3 Anar amb bicicleta: una forma diferent de moure’t 

 

http://goo.gl/T4ci5
http://www.google.com/
http://www.etruekko.com/

