
Visites guiades
Fitxa pedagògica

La carbonera
Blai, 40

A La Carbonera hi ha un munt de llibres per a petits i grans, perquè volen créixer i fer créixer el barri a través dels 
llibres. Neix com un projecte cooperatiu amb la voluntat transformadora de construir una comunitat lectora que 
estimi la literatura, els llibres i la cultura. No te la perdis!

Objectius

L'ofici de llibreter en l'actualitat. Saber les característiques d'una 
cooperativa de nova creació.

Conèixer tots els processos que 
comporta un llibre fins arribar a les 
mans dels lectors.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

L'alumnat aprendrà les 
característiques de l'establiment i 

també aspectes de la seva 
organització. Coneixerà la seva 

història i l'ofici de llibreter.

Activitat per a la reflexió

Dinàmica per entendre la 
importància del llibre més enllà de 

les seves pàgines.

Activitat pràctica

Els alumnes més petits faran un 
conta-contes seguit d'una activitat 
d'il·lustració i escriptura la qual es 

podran endur a casa.
 Els alumnes més grans coneixeran 

quin és el desenvolupament 
econòmic d'un llibre i quins són els 

criteris a l'hora de triar un llibre 
per a la llibreria.
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Àrees relacionades

• Educació primària: Àmbit de llengües | Coneixement del medi social i cultural | Educació per al desenvolupament 
personal i la ciutadania.

• Educació secundària obligatòria: Llengua catalana i castellana | Crèdits de síntesi | Educació per la ciutadania i drets 
humans | Àmbit Cultura i valors | Emprenedoria | Economia.

• Batxillerat i formació professional: Àmbit de llengües | Modalitat humanitats | Economia de l'empresa | Treball de 
recerca.

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

 • Els alumnes faran un conta-contes del llibre "Per a què serveix un llibre" seguit d'una ac vitat on, en un llibre en 
blanc, podran il·lustrar o escriure tot el quer poden fer amb un llibre, el qual es podran endur a casa. 

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

 • Aprendran com s’organitza una llibreria i què implica fer de llibreter/a. 

 • Els alumnes realitzaran un taller on veuran quin és el desenvolupament econòmic d'un llibre i quins són els criteris 
a l'hora de triar un llibre per a la llibreria. 

Altres propostes de treball per completar l’activitat: 

 • L’alumnat treballarà en equip, creant pe ts grups. 
 • Potenciaran la seva crea vitat ar s ca.

 • Treballaran aspectes històrics del comerç amb llibres i de la història del llibre. 
 • Treballaran l’hàbit d’escriure i llegir i deixar anar la imaginació.

Continguts específics per nivells educatius


