
Visites guiades
Fitxa pedagògica

CORKLAND

C/ de València, 465

Català Castellà

EP, ESO i Batx.

Proporcionar productes originals i innovadors, elaborats artesanalment i 100 % ecològics: aquesta 
és la voluntat de Corkland, una botiga especialitzada en la venda de complements de moda 
(bosses, bijuteria, calçat...) elaborats a partir de suro. El suro és un material suau, impermeable 
i de llarga durada que ens permet assegurar una compra respectuosa amb la natura. Voleu 
esbrinar tot el que el suro ens ofereix? A Corkland ho podreu descobrir!

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

Descobrir el suro com a material 
útil, versàtil i respectuós amb el 
medi ambient. 

Treballar criteris de compra 
responsable des del punt de vista 
de la sostenibilitat. 

Descobrim el comerç Activitat per a la reflexió Activitat pràctica

 Novembre   Gener   Febrer  
 Març            Abril

 Dl     Dt     Dc    Dj    Dv

11 a 12 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 el 
suro i les seves propietats i 
descobrir la diversa varietat 
de productes que es poden 
elaborar amb aquest material.  

Com és el suro? D’on prové? 
Com s’extreu? Aquestes 
preguntes es podran 
respondre gràcies a l’activitat 
que es durà a terme a 
l’establiment. L’alumnat podrà 
tocar el suro i veure que 
es pot presentar de moltes 
maneres, esbrinar-ne l’origen 
i tot el temps i les tasques que 
calen per obtenir de l’alzina 
surera la primera producció de 
suro viable per ser treballat. 
Amb recursos visuals podran 
descobrir com són aquestes 



Àrees relacionades

Continguts específics per nivells educatius 

•  Educació primària: àrea de coneixement del medi social i cultural. Àrea d’educació en valors socials i cívics  
• Educació secundària obligatòria: àmbit cientificotecnològic (ciències de la naturalesa, tecnologia, biologia). 

Àmbit social (emprenedoria, economia)
• Batxillerat i formació professional: biologia, ciències de la Terra i del medi ambient, economia, ciències per al 

món contemporani, ciències aplicades a les ciències socials, tecnologia industrial 

 Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació infantil i primària: 
• Visita comentada per la botiga i les seves seccions. Es presentarà l’ofici de venedor/a, les tasques que des-

envolupa, les parts d’una botiga i el valor afegit de vendre productes singulars i sostenibles. 
• El món del suro: origen, tècniques d’extracció i manipulació, tipus de formats fabricats, propietats d’aquest 

material, diversitat de productes elaborats i característiques que fan que sigui una opció ecològica (gestió 
dels terrenys forestals que permet protegir el paisatge; les alzines sureres són arbres adaptats al clima me-
diterrani i amb molt poca demanda hídrica; són molt resistents a la calor i als incendis; per obtenir el suro no 
cal talar l’arbre; el suro és un material orgànic i biodegradable...). 

 Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació secundària i postobligatòria:
• Visita comentada per la botiga i les seves seccions. Es presentarà l’ofici de venedor/a, les tasques que 

desenvolupa i el valor afegit de vendre productes singulars i sostenibles. Es destacarà la voluntat de ser un 
establiment innovador i la capacitat d’emprenedoria necessària per engegar-lo i per mantenir-lo. 

• El món del suro: origen, tècniques d’extracció i manipulació, tipus de formats fabricats, propietats del mate-
rial i diversitat de productes elaborats. Es presentarà el suro com una opció natural, renovable, reciclable, 
de futur i alternativa a altres materials (com els plàstics i derivats o els productes de pell, que generen un 
impacte ambiental més gran, ja sigui en els processos de fabricació i manipulació o en la gestió del produc-
te com a residu). 

 Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• Vessant artística: disseny i creativitat en la producció de complements.
• Altres aplicacions del suro (altres productes d’ús quotidià, aïllant tèrmic o acústic...). 
• Àmbit tecnològic: la innovació vinculada a l’optimització i a l’ecodisseny.

Estructura de l’activitat

Descobrim el comerç Activitat per a la reflexió Activitat pràctica

feines i es mostraran exemples 
de productes elaborats amb 
suro i amb tints naturals. Es 
destacaran els aspectes que 
fan que el comerç del suro 
sigui respectuós amb el medi 
ambient. Amb els més grans 
es presentarà el suro com 
una alternativa de comerç 
innovadora i de futur.


