
Descobriu com es duu a 
terme un procés de creació 
mitjançant diversos materials 
amb tècniques de costura i 
estampació.  

Visites guiades
Fitxa pedagògica

Zig Zag Club

ptge. Cantí, 5

Català Castellà

EP (cicle mitjà i superior) i ESO

 

Descobrim el comerç Activitat pràctica

 Novembre   Gener   Febrer  
 Març            Abril

 Dl     Dt     Dc    Dj    Dv

10 a 13:30 h

Objectius

Estructura de l’activitat

Zig Zag Club és espai creatiu on s’imparteixen cursos de costura i disseny per a infants, joves i 
adults i que és molt més que una botiga: a part de vendre les seves pròpies creacions totalment 
hand-made, en aquest comerç hi trobareu un munt d’activitats extraescolars i casals destinades a 
fer créixer el vostre talent i imaginació. Us animeu a descobrir-ho?

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

Introduir-se en el món de 
la costura i el disseny. 

Potenciar la imaginació i 
la creativitat. 

Presentar el plaer de 
veure’s capaç d’elaborar 
les pròpies creacions 
artístiques.

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 el grup d’infants/joves 
per descobrir el món de la 
costura, el disseny i el procés 
creatiu, alhora que es 
presenten les peculiaritats del 
comerç: un exemple 
d’emprenedoria i 
determinació.



Àrees relacionades

• Educació primària: Àmbit artístic. Àmbit de coneixement del medi. Àmbit d’educació en valors
• Educació secundària: Àmbit social: emprenedoria. Àmbit artístic: educació visual i plàstica. Àmbit de cultura i 

valors: cultura i valors ètics. Àmbit personal i social

● Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació primària:  
• Adaptant-se als diferents nivells educatius, l’activitat proposa una visita a la botiga amb la qual es podrà 

conèixer el valor del comerç de proximitat pel barri i la ciutat. 
• Les fases del procés de creació. 
• La costura, el disseny i altres tècniques d’expressió.
• L’expressió de la creativitat.

● Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació secundària:
• El comerç de proximitat i la vida de barri.
• Les fases del procés de creació. 
• La costura, el disseny i altres tècniques d’expressió.
• Emprenedoria: la presa de decisions; planificació i execució d’un projecte empresarial; valors i cultures del 

treball i de les capacitats emprenedores...


