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Objectius

Estructura de l’activitat

Visiteu aquesta botiga tan bufona que és alhora taller i estudi de costura. Hi trobareu peces de 
roba personalitzada, teles superoriginals i altres productes creats amb molt d’afecte. I tot aquest 
saber fer el volen compartir amb vosaltres mitjançant els seus cursos de costura per a grans i 
petits amb els quals dominareu l’ús de la màquina de cosir i creareu els vostres propis dissenys. 
Endinseu-vos en aquest atelier i comenceu a posar fil a l’agulla!

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

Descobrir el món de les manuali-
tats i el plaer de confeccionar les 
pròpies creacions tot despertant la 
creativitat i la imaginació. 

Destacar el paper de l’esforç, la 
dedicació i l’autoconfiança a l’hora 
d’emprendre i mantenir una 
activitat comercial.  

Breu recorregut per 
l’establiment per conèixer-ne 
les característiques 
principals, els serveis que 
ofereix i què s’hi pot comprar.

Dinàmica en forma de diàleg 
amb l’alumnat per 
introduir-los al món de les 
manualitats i ajudar-los a 
descobrir diferents tècniques 
de costura.

Depenent de l’edat de 
l’alumnat, se’ns proposen 
diferents manualitats 
relacionades amb el món de 
la costura. Esteu a punt per 
cosir a mà i a màquina?



Àrees relacionades

• Educació primària: Àmbit de coneixement del medi. Àmbit artístic. Àmbit d’autonomia i iniciativa personal. 
• Educació secundària obligatòria: Àmbit social (emprenedoria). Àmbit artístic (educació visual i plàstica). 

Àmbit de cultura i valors (cultura i valors ètics).

● Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació primària i secundària: 
• El comerç de proximitat i el seu valor. 
• Les manualitats com a procés de creació i expressió artística. 
• Materials i tècniques de costura. 
• L’ús de la màquina de cosir.

● Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• Expressió artística. Cerca d’altres tècniques i materials de creació. 
• La costura. Eines, materials, tècniques...
• El dibuix i el patronatge.


