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Merceria ESMAR

Entença, 122

Quotidià alimentari

1 h

En aquesta merceria portada per dones de la mateixa família, des de fa  85 anys, hi podem trobar tot 
tipus de vetes i fils i roba interior. Fils, agulles, botons, cremalleres, gafets, didals, passamaneria, ... 
Us convidem a descobrir els secrets de l’antic ofici de mercer tot aprenent a cosir i a afer altres 
manualitats.

Objectius

 • Conèixer les caracterís ques 
d’una merceria. Saber els aspectes 
bàsics d’organització de l’espai 
destinat a la venda i del destinat al 
magatzem.

 • Experimentar què li cal saber a 
un bon mercer per atendre les 
necessitats dels clients.

 • Aprendre, de manera molt 
incipient, a cosir i a fer altres 
treballs manuals.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Visita comentada a l’espai destinat 
a la venda. Les característiques de 

la diversitat de productes d’una 
merceria. Saber els aspectes bàsics 
d’organització de l’espai destinat 

al magatzem. La llarga història del 
negoci i de l’ofici de mercer.

Activitat per a la reflexió

Aprendrem els valors que es 
desprenen d’aquest establiment 

tan implicat en la història del 
barri. Coneixerem de ben a prop 

l’ofici de mercer, un ofici cada 
vegada més difícil de trobar. 
Enriquirem el vocabulari amb 

termes propis de l'ofici. Donarem 
una altra mirada al valor del 
reciclatge i reutilització tot 

coneixent com reparar peces de 
roba, cremallers, etc.

Activitat pràctica

En què consisteix l’ofici de 
mercer? Com funciona una 

merceria? Què hi podem trobar? 
En aquesta visita els i les alumnes 
podran realitzar activitats manuals 
relacionades amb aquest ofici, les 

quals es podran endur a casa.
Les labors manuals ajuden a la 

concentració i a l'autoestima de 
l'infant.
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Àrees relacionades

 • Educació infan l: Descoberta d'un mateix i dels altres | Descoberta de l'entorn | Comunicació i llenguatge.
 • Educació primària: Coneixement del medi cultural i social | Àmbit de llengües | Educació per al desenvolupament 

personal i la ciutadania | Matemàtiques.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària:

 • En aquesta visita l’alumnat aprendrà en què consisteix l’ofici de mercer. Quins són els principals productes que es 
poden trobar en una merceria: fils de colors, botons de totes formes, cremalleres de totes mides, ... Tota una 

experiència sensorial!
 • Realitzaran l’ac vitat: Pintem amb fil!

Activitat manual en la qual aprendran, de manera molt incipient, a cosir. Es treballarà amb materials específics de 
merceria: llana i agulles de punta rodona. 

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat de cicle mitjà i superior d’educació primària:

 • En aquesta visita l’alumnat aprendrà en què consisteix l’ofici de mercer. Descobrirà la història de l’ofici. Descobrirà 
la utilitat i organització dels diferents espais del negoci. Quins són els principals productes que es poden trobar en una 

merceria i perquè serveixen. L’aplicació dels valors del reciclatge i reutilització en la costura.  
 • L’alumnat podrà enriquir el seu vocabulari incorporant la nomenclatura específica de l’ofici.

 • Els i les alumnes simularan la venda de productes de merceria. Aprendran a calcular el preu segons les diferents 
mides i quantitats. Aplicaran càlculs matemàtics: suma,  resta, divisió.

 • Realitzaran l’ac vitat: Fem una polsera!
Els alumnes aprendran a fer una polsera tot trenant diferents cordons de colors que es podran endur a casa.

Altres propostes de treball per complementar l’activitat:

 • Aspectes històrics del comerç. La seva evolució al llarg de la història.
 • Els oficis històrics.

 • L’art i el treball artesà van de la mà.
 • La sostenibilitat quo diana. El reciclatge i la reu lització en la costura.

Continguts específics per nivells educatius


