
 

 

 
 

VISITES GUIADES 
 

 

 

 
En les visites guiades a botigues arrelades de barri els 
estudiants s’apropen al comerç de proximitat i als 
diferents oficis que recull Barcelona. Durant les 
visites,  els comerciants mostren el seu ofici i els 
alumnes realitzen tallers pràctics per conèixer les 
activitats que es desenvolupen als magatzems i 
obradors. 

 
Activitat adreçada a: 
Centres d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i post obligatòria de la ciutat de Barcelona. 
 
Centre de l’activitat:  
Distingir el tret diferencial del comerç visitat. Conèixer les característiques de la professió de botiguer/a com una professió 
de prestigi. Valorar l’oferta comercial i l’atenció personalitzada com a característica d’aquesta tipologia de comerç. 
Posar a la pràctica els coneixements apresos a l’aula. Obrir horitzons als estudiants sobre possibles sortides laborals. 
 
Comerços col·laboradors: 
A pes; Abacus Urquinaona; Abacus Eixample; Abacus Fabra i Puig; Abacus Urquinaona; Arc Iris; Automoto; Blaudecor; 
Boloberry; Bracafé; Calçats Nuanju; Cansaladeria Puig; Casa Piera; Cereria Subirà; CET La Calaixera; Cistelleria Siscart; Club 
dels tetes; Cooperativa Rocaguinarda; Corseteria Alfonsita; Cottet òptics; Çukor; Divines temptacions; Dos tallers; Drogueria 
Rovira; Equip Raiders; Espai Bici; Fent Punt; Ferreteria Cofac Sant Andreu; Ferreteria Marimon; Forn de la Trinitat; Forn del 
barri; Forn Elias; Impremta Badia; La Font de Mimir; La lluna de paper; La manyeria; L'Art d'Horta; Le sucre coeur; L'Obrador 
dels 15; Llibreria Sanchez Ochoa; Mai Friends; Marcs Palou; Menja Futur; Merceria ESMAR; Mobles San Ramos; Moixaines; 
Molsa Ceres Natural Coop.; Musitekton; Núvol de fils; Òptica Lago; Ortogan; Paraigües Miró; Pastisseria Lliso Lis; 
Perruqueria Miguel Griñó; Regals i joguines Moliné; San José Veterinaris; Super-Carn Escofet; Taller de Pizza; Taller dels 
oficis; Torrons Vicens; Xarcuteria Margarit; Xarcuteries Bosch. 
 
Contribució de l’activitat a les competències bàsiques: 
Competències transversals: lingüística, artística i cultural. 
Competències metodològiques: digital, matemàtica, aprendre a aprendre. 
Competències personals: autonomia i iniciativa personal. 
Competències centrades a conviure i habitar el món: coneixement i interacció en el món físic,  social i 
ciutadana. 
 
Inscripcions:  
El termini d’inscripció serà el divendres 16 d’octubre de 2017.  
Les visites es realitzaran els mesos de novembre de 2017, gener, febrer, març i abril de 2018. 
L’organització adjudicarà a cada centre educatiu dia i hora de visita a la botiga sol·licitada i el centre haurà de 
confirmar la seva disponibilitat. 
 

Participació: 
El nombre màxim d’alumnes per visita és d’un grup classe. Els centres docents participants hauran de comunicar 
amb antelació suficient a l’organització d’El comerç i les escoles qualsevol canvi o incidència que pugui modificar el 
calendari previst. 

 
 
 

Organitza:  
Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació.  
Ajuntament de Barcelona. 

  

 


