
 

“STORY OF STUFF” I “OBSOLESCENCIA PROGRAMADA”: 
FITXA DE TREBALL 
 
El vídeo anomenat “Story of stuff” intenta resumir els principals problemes del nostre sistema 
econòmic parlant de totes les fases del cicle producció/consum i centrant-se, dins cadascuna, en un 
o dos dels seus inconvenients més importants. En fer-ho, a més, posa exemples molt concrets 
d'aquests inconvenients, per així despertar el nostre interès i que ens puguem fer millor a la idea del 
que ens estan parlant. Per exemple, el documental parla:  
 
En explicar-nos  L'EXTRACCIÓ, es centra en el problema de l'esgotament de recursos  i ens posa 
l'exemple dels boscos (entre d'altres) 
 
Quan parla de  la PRODUCCIÓ, es centra en el problema de l'ús incontrolat de tòxics i ens posa 
l'exemple dels coixins (entre d'altrres) 
 
Quan ho fa sobre la VENDA, es centra en el problema dels preus baixos i com s'aconsegueixen i 
posa l'exemple dels nens del Congo que treballen a les mines de coltan (entre d'altres) 
 
En explicar el CONSUM, es  centra en l'obsolescència programada i la percebuda i ens posa els 
exemples dels talons i les peces de recanvi dels ordinadors 
 
Quan parla dels RESIDUS  -  Es centra en el fet que es cremin i el que s'enviin a altres països – 
Sense exemples concrets 
 
FEINA PER A TU: 
Reflexiona sobre tot això i contesta: 
 
EXTRACCIÓ- Quina és la dada que la presentadora aporta sobre la desaparició dels boscos al 
món? Cerca informació sobre al menys un altre recurs natural “en perill d'extinció” 
PRODUCCIÓ- Busca a internet més informació sobre l'ús de tòxics a productes que fem servir, per 
exemple els parabens. 
VENDA- Busca més informació sobre les mines de coltan del Congo. Per fabricar què fem servir 
aquesta matèria primera? Si l'extreguéssin adults que cobréssin un sou digne, com afectaria això el 
preu d'aquests productes? Expressa la teva opinió. 
CONSUM-Posa exemples de béns que hagin patit l'obsolescència programada segons el documental 
que porta el mateix nom. Per què no és valid l'argument que si seguim produint i consumint tots 
tindrem feina? Pel que fa a l'obsolescència percebuda, posa un parell d'exemples propis que segons 
tu existeixin avui dia. 
RESIDUS – Busca més informació sobre la circulació de residus al món. On acaben els residus 
europeus, sobretot? 
 
FEINA VOLUNTÀRIA 

Cerca a internet en què consisteix alguna de les alternatives en que hi ha gent treballant per 
frenar aquest sistema dels que s'esmenten al final del documental “Story of Stuff”. 

 


