Visites guiades
Fitxa pedagògica
EL RACÓ DE LA ROSA
Av. Mistral, 10
Català Castellà
EI, EP i ESO.
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El racó de la rosa és una botiga de barri amb la voluntat d’ajudar les persones. Hi podreu trobar
diferents productes d’herbodietètica ecològics, de proximitat i de qualitat. I, sobretot, la Rosa,
que aconsella el veïnat sobre les propietats de les plantes i com utilitzar-les. Ens acompanyeu a
descobrir-la?
Objectius
Conèixer les característiques de
l’establiment on us trobeu i els
productes que s’hi venen.

Transmetre l’hàbit de tenir cura de
la salut presentant, d’una banda,
el món de la fitoteràpia i, de l’altra,
la necessitat de seguir una dieta
sana.

Treballar el consum responsable
des de la perspectiva tant social
com ambiental.

Estructura de l’activitat
Descobrim el comerç

Activitat per a la reflexió

Activitat pràctica

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

L’alumnat podrà conèixer el
món de les plantes remeieres
i aromàtiques i com les seves
propietats poden ajudarnos a gaudir d’una bona
salut. Amb l’alumnat més
gran s’aprofundirà també
en com el comerç de barri,
concretament el que es visita
durant l’activitat, té un paper
fonamental en la creació
de xarxes ciutadanes, en
la promoció del comerç de
proximitat i en la contribució a

Es convida l’alumnat més
petit a descobrir el món
de les plantes remeieres a
través dels sentits: podran
tocar, olorar i tastar diferents
plantes, així com conèixer,
mitjançant un joc, aquelles
que cal evitar. Finalitzaran
la visita elaborant bossetes
d’olor. Amb els més grans,
i a través d’una dinàmica
guiada per preguntes,
es treballaran conceptes
relacionats amb els productes

Estructura de l’activitat
Descobrim el comerç

Activitat per a la reflexió
la sostenibilitat.

Àrees relacionades
• Educació infantil: àrea de descoberta d’un mateix i dels altres, àrea de
descoberta de l’entorn
• Educació primària: àrea de coneixement del medi natural i 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, biologia). Àmbit de cultura i valors (cultura i valors ètics)

Activitat pràctica
comercials, com l’etiquetatge,
les propietats de les plantes,
etc. Finalitzaran l’activitat
dissenyant una dieta sana i
responsable. Amb l’alumnat
de secundària, a més, es farà
una activitat de reflexió sobre
temes d’actualitat a partir de
notícies reals, tot relacionantles amb l’experiència al comerç
(gentrificació, canvi climàtic,
producció ecològica...). Es
convidarà els participants a
compartir a les xarxes socials
el que hagin après.

Continguts específics per nivells educatius
Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació infantil:
• Visita comentada per la botiga i les seves seccions. Es presentarà l’ofici de venedor/a, les tasques que desenvolupa i les parts d’una botiga.
• Les plantes remeieres. L’alumnat podrà conèixer com les plantes ens ajuden a guarir-nos i jugaran a identificar-les a través dels sentits. Podran experimentar quina olor i quin sabor tenen algunes d’elles i, amb un joc
de memòria visual, aprendran quines plantes cal evitar. També observaran que les olors que a nosaltres ens
agraden poden espantar alguns animals. Finalment faran un petita bossa d’olor per a l’armari.
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 venedor/a, les tasques que desenvolupa i el valor afegit de vendre productes de proximitat i ecològics.
• Aprenguem a comprar! A través d’una dinàmica guiada per preguntes, en la qual l’alumnat podrà demanar
ajuda als clients, es treballaran diverses temàtiques, com les etiquetes dels productes i la informació que
ens proporcionen, les plantes remeieres i els seus usos, les conserves d’aliments, els productes de proximitat... També es tractarà el tema de l’alimentació, ja que l’alumnat haurà de simular una compra sana i
responsable. Es proposarà compartir els aprenentatges a les xarxes socials a través d’imatges.
Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació secundària obligatòria:
• 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 de proximitat i ecològics.
• El comerç de barri. A través d’una dinàmica en la qual es repartiran notícies d’actualitat entre l’alumnat, es
reflexionarà sobre el paper de les botigues de barri —especialment del de l’establiment visitat— respecte a
diversos temes relacionats amb l’àmbit social, la salut i el medi ambient. Es proposarà compartir els aprenentatges a les xarxes socials a través d’imatges.
Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• Evolució de la medicina moderna lligada a la fitoteràpia.
• Els productes ecològics.
• Com canvia la ciutat: evolució del comerç de barri com a reflex dels canvis socials i demogràfics.

