
L’alumnat, guiat per les 
professionals de La Petita, 
descobrirà el funcionament 
d’una llibreria tot 
diferenciant-la d’una 
biblioteca i n’observaran el 
fons, destacant els diferents 
tipus de llibres que s’hi poden 
veure: contes, còmics, llibres 
il·lustrats... Els més petits 
podran gaudir amb el relat 
d’un conte a la sala gran. 

Visites guiades
Fitxa pedagògica

La petita

Llull, 173

Català Castellà

EI, EP

 

Descobrim el comerç Activitat pràctica

 Novembre   Gener   Febrer  
 Març            Abril

 Dl     Dt     Dc    Dj    Dv

10 a 13 h

Objectius

Estructura de l’activitat

Endinseu-vos en aquest món de lectura per a grans i petits! La Petita és una llibreria 
especialitzada en àlbum il·lustrat, llibres per nadons, primeres lectures i literatura infantil i juvenil. 
En aquesta llibreria trobareu innumerables activitats vinculades a la literatura infantil amb una 
selecció de llibres imprescindible.

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 per 
conèixer com funciona una 
llibreria i descobrir tots els 
serveis i activitats que 
ofereix, alhora que es 
fomenta el valor de la 
literatura i el plaer de llegir.

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

Despertar la creativitat i imaginació 
dels infants a través dels contes.

Gaudir explicant i llegint contes. 



Àrees relacionades

• Educació infantil: àrea de descoberta de l’entorn. Àrea de comunicació i llenguatge.
• Educació primària: àrea de llengua catalana i literatura. Àrea de llengua castellana i literatura. Àrea de 

coneixement del medi social i cultural. Àrea d’educació en valors socials i cívics.

● Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària:   
• Adaptant-se als diferents nivells educatius, l’activitat proposa una visita a la botiga que permetrà conèixer el 

comerç de proximitat i les seves característiques. 
• La llibreria i el tipus de productes que hi podem trobar.
• Les parts d’una història i els seus personatges.

● Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• Títols destacats de la literatura tradicional i actual.
• Campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre”
• Els hàbits de llegir, escriure i fer servir la imaginació.


