UN MÒBIL QUE VA NÉIXER VELL?


OBJECTIUS
·	Adonar-se de que la sensació que tota compra de seguida es fa obsoleta, és una estratègia comercial per augmentar les vendes d'aparells electrònics com el mòbil.
·	Allargar la vida dels telèfons mòbils.
·	Prendre una actitud crítica davant les estratègies de màrqueting.  

ADREÇAT A
Ø	Joves i persones adultes.

DESENVOLUPAMENT
	Fer amb tot el grup una llista amb tres columnes de:

Totes les funcions que té un mòbil normal.
Les que són veritablement necessàries (ex. els jocs no ho són).
Quines se n'usen almenys una vegada per setmana.

	Fer la posada en comú


	Dividir les persones en grups perquè contestin aquestes preguntes:

Per què hi ha tants tipus de mòbils?
A què és degut que al principi es deia Tinc un mòbil,  després Tinc un Siemens i ara Tinc un Siemens XX o Siemens ZZ?
Quant triga un mòbil que acaba de sortir a deixar de ser l'últim model?
Cada quant treu una empresa com Nokia un nou model?
Quant temps sol durar un mòbil des de que es compra fins que es canvia? 
Es canviaria el mòbil la gent si pogués?

	Fer un col·loqui final començant amb una reflexió que podia ser aquesta: 

Si el mòbil més barat ja té les funcions importants, si no estem satisfets amb tenir el que necessitem, si busquem excuses per adquirir l'últim model... és que aquí està passant alguna cosa...

	Intentar relacionar el mercat dels mòbils amb les pràctiques de venda i màrqueting sense ètica (canvis constants, confondre la necessitat amb el desig provocat, funcionar per moda, usar i ja gairebé llençar, etc.)


	Buscar conjuntament accions per frenar la tendència actual amb els mòbils: 

Allargar la seva durada canviant la bateria si és necessari
No llegir o deixar-se influir per la publicitat dels nous models
Comentar als col·legues Jo ja estic contenta amb el meu mòbil, etc.



