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Arc Iris
Gran de Gràcia, 198

Us convidem a descobrir els secrets de l’ofici dels sastres i sastresses. Les robes, el saber prendre les mides, els 
patronatges, tallar i cosir. Tot el que és necessari per a la confecció de peces de vestir masculines.

Objectius

•	 Conèixer les característiques 
d’un establiment amb més de 90 
anys d’experiència en la moda 
masculina: jaquetes, corbates, 
camises, pijames, mitjons, elàstics, 
cinturons… tot el necessari per 
vestir un home per qualsevol 
ocasió.

•	 Saber els aspectes bàsics 
d’organització de l’espai destinat a 
la venda i del destinat al taller de 
confecció.
•	 Experimentar què li cal saber a 
un/a bon/a sastre o sastressa  
perquè les seves col·leccions 
tinguin èxit.

• 	Aprendre, de manera molt 
incipient, l'ofici de sastre o 
sastressa: saber prendre mides, fer 
patrons per la confecció, tallar, 
cosir, planxar, etc.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Descobrirem un comerç de barri 
quasi centenari. Farem una visita 

comentada als diferents espais 
destinats a la venda. Coneixerem 
les característiques dels diferents 

articles que podem trobar a la 
botiga i ens endinsarem en 

l'evolució de la indumentària 
masculina al llarg del temps.

Activitat per a la reflexió

La història de l'establiment i d'un 
ofici molt antic que persisteix al 

llarg dels anys.
Els valors que es desprenen en un 

comerç de barri.
Les característiques d'un taller de 

confecció. La moda masculina.
Aprendre, de manera molt 
incipient, l’ofici de sastre o 

sastressa.
Saber que un sastre ha de conèixer 
els materials tèxtils que existeixen, 

les seves propietats, 
característiques, aplicacions, 

capacitat de transformació, etc.

Activitat pràctica

L'alumnat aprendrà els passos a 
seguir des de l'encàrrec d'un vestit 

al producte final. 
Faran un simulacre de l'acció de 
prendre les mides, aprendran a 

calcular les mides per 
confeccionar el patró i dibuixaran 

un patró d'exemple.
A partir d'aquí aprendran els 
passos que segueixen en la 
confecció com són:  Fer els 

patrons de cada una de les parts 
del vestit, marcar i tallar les peces 
de tela a partir del patró, cosir les 

diferents peces tallades, cosir 
traus, botons, sivelles, cremalleres 

i complements, i finalment, 
planxar la peça acabada!

•	 Atenció:
Durant les activitats l'alumnat 
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Àrees relacionades

• Cicle superior d'educació primària:Coneixement del medi social i cultural | Educació per al desenvolupament 
personal i la ciutadania | Matemàtiques.

• Educació secundària obligatòria:Ciències socials | Crèdits de síntesi | Educació per la ciutadania i drets humans | 
Àmbit Cultura i valors | Àmbit matemàtic | Emprenedoria | Economia.

• Batxillerat i formació professional:Humanitats i ciènies socials | Matemàtiques | Economia de l'empresa.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat de cicle superior d’educació primària:

• En aquesta visita l’alumnat aprendrà aspectes de l’ofici de sastre o sastressa i descobrirà els secrets de la venda de 
peces de vestir. Aprendrà els passos a seguir des de l'encàrrec d'un vestit al producte final. Coneixeran com funciona 

un taller de confecció, els articles que s’hi poden trobar i quin és el procés a seguir en la confecció de vestits. 
Descobriran un comerç 90 anys arrelat al barri de Gràcia.

• També aprendran a prendre mides i amb elles a dibuixar el patró corresponent. Coneixeran també els passos que 
segueixen en la confecció després de crear el patró: marcar i tallar les peces de tela a partir del patró, cosir les 

diferents peces tallades, cosir traus, botons, sivelles, cremalleres i complements, i finalment, planxar la peça acabada!

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional:

• En aquesta visita l’alumnat aprendrà aspectes de la història de l’antic ofici dels sastres i sastresses alhora que 
descobrirà la història d’un comerç quasi centenari. Coneixerà els talents i coneixements que ha de tenir un sastre o 
sastressa per desenvolupar la seva feina. Coneixeran també en el món dels botiguers i botigueres: l’atenció al client, 

aspectes de gestió del comerç, el concepte de  i l’aprenentatge de l’ofici, etc.
• Els alumnes tindran l’oportunitat de conèixer el procés de confecció de peces de vestir masculines, des de l'encàrrec 

d'un vestit al producte final. Coneixeran com funciona un taller de confecció, els articles que s’hi poden trobar. Es 
podran endinsar en la història de la moda masculina i a la vegada del barri de Gràcia des d’un negoci familiar quasi 

centenari.
• S’introduiran en l’ofici de sastre o sastressa. Aprendran a prendre mides i amb elles a dibuixar el patró 

corresponent. Coneixeran també els passos que segueixen en la confecció després de crear el patró: marcar i tallar les 
peces de tela a partir del patró, cosir les diferents peces tallades, cosir traus, botons, sivelles, cremalleres i 

complements, i finalment, planxar la peça acabada.

Altres propostes de treball per complementar l’activitat:

• Aspectes històrics de l’ofici de sastre o sastressa. La confecció de vestits i la seva evolució al llarg de la història.
• La història contemporània al barri de Gràcia i a Barcelona a partir de l’activitat comercial.

• La costura en la vida quotidiana.
• La indumentària en les diferents cultures.

Continguts específics per nivells educatius


