
 

 
 

COMERÇ EMBLEMÀTIC. GEOCATXING 
 

 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició dels centres educatius una 
activitat que dona a conèixer els comerços emblemàtics de la ciutat, els 
quals aporten valor, identitat, pertinença, vertebració i cohesió en els 
barris on s’ubiquen. L’alumnat participa en un viatge al passat a través 
d’aquesta activitat que permet treballar continguts històrics, 
arquitectònics i paisatgístics dels comerços emblemàtics de la ciutat. 

 
Activitat adreçada a: 
Alumnes de cicle superior d’educació primària i primer cicle d’ESO. 

Centre de l’activitat:  
Descobrir els comerços emblemàtics de la ciutat. Despertar la curiositat de l’alumnat pel que fa a continguts històrics, arquitectònics i 
paisatgístics. Gestionar la informació a través de les TIC. Conèixer l’entorn més proper. 
 
Geoemblemàtics pas a pas: 
 
1. Contextualitzeu el comerç emblemàtic. Els centres educatius reben una proposta educativa amb tots els recursos necessaris per 

desenvolupar l’activitat de forma autònoma. El material conté una proposta de temporització de l’activitat i indicacions per al professorat 
per tal que ho dugui a terme i ho adapti al seu grup d’alumnes. 

 
2. Trieu la ruta geoemblemàtica i el comerç emblemàtic que vulgueu treballar 

 
 

3. Registreu la vostra troballa. La ruta us portarà  a trobar un geoamagatall i podreu registrar la vostra troballa a la web oficial de Geocaching, 
una xarxa que té seguidors arreu del món. 

 
4. Envieu-nos els vostres treballs. Els treballs resultants de l’activitat es penjaran al web de ‘Geocaching’ i al de ‘El comerç i les escoles’. 

Algunes de les propostes que apareixen a la guia que enviem al professorat pel que fa al treball pedagògic final són:  proposta de creació 
d’un petit curtmetratge explicant alguna història que passi a dins del comerç, creació d’un relat, realització d’un còmic, book amb fotos 
ambientades en l’època d’inauguració, reportatge escrit o audiovisual, etc.  

 
Trobareu tota la informació de l’activitat de manera més extensa a la Guia pel professorat del web del Comerç i les escoles. 
 
Contribució de l’activitat a les competències bàsiques: 
Competències transversals: artística i cultural. 
Competències metodològiques: digital, aprendre a aprendre. 
Competències centrades a conviure i habitar el món: coneixement i interacció en el món físic. 
 
Participació: 
L’activitat està dissenyada per a ser desenvolupada amb el grup classe. La metodologia de treball permet organitzar els alumnes en petits grups 
per tal de dur a terme les diferents propostes.  
 
El termini d’inscripció serà el dilluns 16 d’octubre de 2017.  
La proposta es realitzaran els mesos de novembre de 2017, gener, febrer, març, abril i maig de 2018. 
 
 
 

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

 

https://www.geocaching.com/play?utm_expid=.2qceLt_ZR8at3eV-3pWRTQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.geocaching.com%2Faccount%2Flogin%3FReturnUrl%3D%252Fplay%252Fsearch
https://www.geocaching.com/play?utm_expid=.2qceLt_ZR8at3eV-3pWRTQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.geocaching.com%2Faccount%2Flogin%3FReturnUrl%3D%252Fplay%252Fsearch
http://ajuntament.barcelona.cat/comerciescoles/
http://ajuntament.barcelona.cat/comerciescoles/wp-content/uploads/2018/03/Geoemblem%C3%A0tics-Guia-del-professorat-17-18.pdf

