
Visites guiades als comerços de la ciutat 
Guia pedagògica 

Nivells educatius 
Educació infantil Educació primària 

Educació secundària obligatòria Batxillerat i formació professional 

Centre de l’activitat 

En les visites guiades a botigues arrelades de barri els estudiants s’apropen al comerç de 
proximitat i als diferents oficis que acull Barcelona. Durant les visites, els comerciants 

mostren el seu ofici i els alumnes realitzen tallers pràctics per a conèixer les activitats que 
es desenvolupen als magatzems i obradors.  

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 en pràctica els coneixements 
apresos a l’aula. Obrir horitzons als estudiants sobre possibles sortides laborals.  



Visites guiades 
Guia pedagògica  

Contribució a les capacitats i a les competències del currículum escolar 

Inscripcions 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
• Competències transversals: comunicativa,  

lingüística, artística i cultural. 

•  Competències metodològiques: tractament de la 

informació, matemàtica i aprendre a aprendre. 

• Competències personals: autonomia i iniciativa 

personal. 

• Competències centrades a conviure i habitar el 

món: coneixement i interacció en el món físic, en el 

context natural, social, cultural i tecnològic.  

BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL 
• Competència comunicativa 

• Gestió i tractament de la informació 

• Competència de recerca 

• Competència personal i interpersonal 

• Coneixement i interacció amb el món. 

EDUCACIÓ INFANTIL 2n cicle 
Contribució a les capacitats: 

• Aprendre a ser i actuar de manera autònoma. 

• Observar i explorar l’entorn immediat potenciant 

les activitats socials i culturals.  

• Aprendre a pensar i a comunicar. Potenciar els 

diferents llenguatges. 

• Aprendre a tenir iniciativa tot descobrint l’entorn. 

• Descobrir la importància d’una bona convivència 

amb la societat que els envolta. 

 

El termini d’inscripció és el dilluns 15 d’octubre de 2018. Les visites es realitzen els mesos de novembre de 2018, 
gener, febrer, març i abril de 2019. 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.  
 
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 del programa qualsevol canvi o incidència que pugui modificar el 
calendari previst.  

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
• Competències transversals: comunicativa,  lingüística, 

artística i cultural. 

•  Competències metodològiques: tractament de la 

informació, matemàtica i aprendre a aprendre. 

• Competències personals: autonomia i iniciativa 

personal. 

• Competències centrades a conviure i habitar el món: 

coneixement i interacció en el món físic, en el context 

natural, social, cultural i tecnològic.  
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Guia pedagògica  

Treball previ i planificació a l’aula | Nivell Educatiu: Educació Infantil 

Objectius 

Estructura de l’activitat 

PART 1: EL COMERÇ DE PROXIMITAT 

• Aproximar als infants el 

concepte de “comerç de 

proximitat “.  

• Reflexionar sobre el 

comportament i la relació 

entre consumidors i venedors.  

• Conèixer la diversitat d’oficis 

que té Barcelona. 

PART 1. EL COMERÇ DE PROXIMITAT 
• Contextualització: Aproximació  al comerç de 

proximitat a través de preguntes sobre on anem a 
comprar amb els nostres pares, avis, familiars, etc. 

• Aprofundiment: Introducció a la relació entre 
venedors i compradors i a les característiques del 
comerç de proximitat.  

PART 2. PREPAREM LA VISITA AL COMERÇ 
• Informació sobre la visita que farem al comerç.  
• Com comportar-nos durant la visita 
• Com podem implicar les famílies per fer la visita 

més enriquidora. 

Temporització de l’activitat: 

• 15’: Contextualització ‘què 

entenem per comerç de 

proximitat’.  

• 30’: Part 1. El Comerç de 

Proximitat.  Aprofundiment 

• 15’: Part 2. Preparem la visita 

al comerç. 

Material: En aquest espai, TASCA 

proposarà el material necessari 

per a les activitats proposades, 

sent conscients de les realitats de 

les aules. 

• Contextualització  
Per introduir el tema del comerç de proximitat als infants, 
començarem anomenant alguns productes a l’aula (pomes, sabates, 
croissants, llibres, joguines...) i demanarem que expliquin a quines 
botigues van a comprar-los (amb els seus pares, mares, avis, etc.) i com 
són aquestes botigues: grans, petites, amb molts o pocs treballadors, si 
estan a prop de casa o lluny, etc. 
 Aprofundiment 
Seguidament, preguntarem si hi ha algunes botigues on van sempre i, 
per tant, ja coneixen a les persones que hi treballen o si, tot i anar-hi 
sovint, no coneixen les persones que els atenen. Amb aquesta reflexió, 
presentarem el concepte de “comerç de proximitat” i explicarem 
quines són les seves característiques principals: botigues petites i 
úniques (no n’hi ha dues iguals), ambient familiar, productes propis del 
territori, personal que t’aconsella, etc.  
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PART 2: PREPAREM LA VISITA AL COMERÇ 

Informació sobre la visita 

• A partir de l’activitat prèvia de contextualització i aprofundiment, explicarem a l’alumnat la sortida que farem 

properament a un comerç de la ciutat. Cal que expliquem als nens i nenes: 

• Quin comerç visitarem i perquè hi anem. 

• Quin dia realitzarem la sortida. 

• El desenvolupament de l’activitat que farem. Ens rebrà el/la comerciant i ens explicarà el seu ofici, les 

característiques del seu establiment i dels seus productes o serveis. A més, realitzarem un taller pràctic 

relacionat amb l’activitat o l’ofici del/la comerciant. 

 

Comportament durant la visita 

• Recordem als alumnes alguns aspectes clau sobre com comportar-nos durant la visita al comerç: en relació a 

l’espai, al /la comerciant, als clients que hi pugui haver, etc. 

 

Implicació de les famílies  

Perquè l’experiència sigui molt més enriquidora, animarem als i les alumnes perquè, després de la visita, 

comparteixin a casa tot allò treballat durant l’activitat a l’aula i el què han après del comerç. Una bona manera de 

fer-ho és demanar-los-hi que preguntin a les seves famílies sobre la seva manera de comprar, quins són els 

comerços on van a comprar més sovint o perquè compren els productes en un lloc o en un altre.  
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Activitat de consolidació i ampliació | Nivell Educatiu: Educació Infantil 
 

Objectius 

Estructura de l’activitat 

• Fomentar la participació dels 

alumnes en l’activitat 

educativa. 

• Potenciar la imaginació i 

creativitat dels alumnes. 

• Identificar i consolidar els 

diferents continguts que es 

plantegen durant l’activitat. 

PRIMERA PART 
Reflexió col·lectiva de 

l'experiència viscuda durant la 
visita al comerç: 

 
- Què és el que més ens ha 

agradat del comerç visitat? 
- I el que més ens ha sorprès? 

SEGONA PART 

Realització d’una activitat 

d’expressió artística al voltant 

de l’imaginari de l’ofici treballat 

i de l’experiència al comerç de 

proximitat. 

TERCERA PART 

Conclusions i avaluació  

compartida de la vivència amb 

‘El comerç i les escoles’: 

- Com ens hem sentit? 

- Què hem après? 
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Guia pedagògica  

Desenvolupament de l’activitat 

Temporització de l’activitat: 
• 15’: Part 1. Posada en comú 
• 30’: Part 2. Activitat pràctica 
• 15’: Part 3. Conclusions 
Materials necessaris: Variable en funció 
de com vulgueu enfocar l’activitat 
pràctica (material per pintar, gomets, 
tisores, pega, retalls d’imatges, etc.) 

• Ronda d’opinions perquè els alumnes 
recordin el que han viscut a la botiga i 
expliquin el que més els ha sorprès.   

• Activitat artística per representar la botiga 
que han visitat des de la seva pròpia 
perspectiva.  

• Recull de conclusions a partir de la 
presentació de les seves obres artístiques. 

Primera part | Reflexió col·lectiva de l’experiència viscuda 
Un cop a l’aula, després d’haver visitat el comerç, obrirem una ronda d’opinions perquè els 
alumnes expressin què és el que més els ha agradat de la visita i què és el que més els ha 
sorprès del comerç, pot ser des d’un element de la botiga, fins el producte que venen, el taller 
que hagin fet, el/la comerciant o qualsevol altre detall important per ells/es.  
 
Segona part | Activitat pràctica 
Després d’haver repassat entre tots i totes els diferents elements de la visita, els hi demanarem 
que cadascú triï el que més li ha agradat i ho representi artísticament. Depèn dels recursos dels 
que disposem i del comerç que haguem visitat, podem optar per fer un dibuix amb fulls i colors, 
treballar combinant colors i gomets, fer estampació... O, inspirant-nos amb la botiga, també 
podem portar-los retalls d’imatges impreses dels productes que venen (pa, ulleres, joguines...) o 
elements físics (fils, llanes, botons, macarrons, pinyons, etc.) perquè els incorporin a les seves 
creacions.  
 
Tercera part | Conclusions  
Per acabar, demanarem que ensenyin la seva obra artística, que expliquin què han volgut 
representar, el perquè han triat aquest tema i quins materials han utilitzat. D’aquesta manera, 
mirarem de recollir unes conclusions entre tots i totes, a partir de les seves percepcions.  
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