
Visites guiades
Fitxa pedagògica

EL GAT PELUT

C/ de Caballero, 58

Català Castellà

EI i EP

Endinseu-vos en el món de la lectura en aquesta acurada llibreria de les Corts especialitzada en 
literatura infantil i juvenil. El Gat Pelut és una ‘llibreria sense presses’, on podràs fullejar les pàgi-
nes dels llibres mentre et relaxes fent un cafè.

Conèixer les característiques de 
l’establiment on us trobeu i els 
productes que s’hi venen.

Descobrir el valor de la literatura 
infantil i juvenil.

Despertar la creativitat i la 
imaginació dels infants a través del 
joc i els contes. 

Descobrim el comerç Activitat per a la reflexió Activitat pràctica

 Novembre   Gener   Febrer  
 Març            Abril

 Dl     Dt     Dc    Dj    Dv

10 a 11.30 h o 16.30 a 18 h 

Objectius

Estructura de l’activitat

Breu recorregut per 
l’establiment per conèixer-ne 
les principals característiques 
i què s’hi pot trobar.

L’alumnat podrà conèixer 
com funciona una llibreria i 
descobrir tots els serveis i 
activitats que aquesta ofereix 
més enllà de la venda de 
productes. 

Què ens expliquen els 
contes? Com es creen? 
Mitjançant dues activitats 
diferenciades (per l’alumnat 
més gran / més petit), 
jugarem a crear històries 
tot barrejant personatges, 
objectes, accions... Un món 
d’històries per compartir!



Àrees relacionades

Continguts específics per nivells educatius 

• Educació infantil: àrea de descoberta de l’entorn. 
Àrea de comunicació i llenguatge

• Educació primària: àrees de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura.  
Àrea de coneixement del medi social i cultural.  
Àrea d’educació artística.  
Àrea d’educació en valors socials i cívics

 Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació infantil: 
• Visita a la botiga. L’ofici de llibreter/a i les tasques que desenvolupa.  

Les parts d’una llibreria.
• El món dels contes. Les parts d’una història i els seus personatges.  

L’alumnat participarà en la creació grupal d’un conte narrat mitjançant il·lustracions. 

 Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació primària: 
• Visita comentada per la botiga i les seves seccions. Es presentarà l’ofici de llibreter/a 

i les tasques que desenvolupa, les parts d’una llibreria, el valor dels llibres i la importància d’aquest ofici. 
• El món dels contes. L’alumnat participarà en la creació grupal de contes, que es compartiran en la part final 

de l’activitat. Es treballaran els tipus de narracions, l’estructura d’una narració, els  tipus de personatges i els 
tipus de formats. 

 Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• Títols destacats de la literatura tradicional
• La expressió de la creativitat. 
• Els hàbits d’escriure, llegir i fer volar la imaginació.


