
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Blaudecor
C/ Francesc Pérez-Cabrero, 7

Aquesta empresa de serveis, dedicada a projectes de decoració i reformes, proposa donar a conèixer el funcionament 
del seu negoci i el d’altres establiments del barri, fent especial èmfasi en com es crea una empresa i en els diversos 
models de gestió financera. Mitjançant una visita combinada a Blaudecor i a altres establiments (perruqueries, bars, 
joieries i botigues tèxtils), els alumnes tindran l’oportunitat d’aprendre aspectes bàsics sobre la gestió empresarial.

Objectius

• 	Conèixer les característiques 
dels diversos establiments que 
participen en  l’activitat: quins són 
els serveis que ofereixen i com 
funciona el seu model empresarial.

• 	Aprendre els aspectes 
essencials per la creació i la gestió 
d’una empresa. 	Obrir horitzons 
als estudiants sobre possibles 
sortides laborals.

•	 Posar de relleu la importància 
de crear xarxa amb altres 
comerciants, en aquest cas des de 
l’exemple que ens mostra 
l’Associació de Comerciants i Veïns 
del Turó Parc.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Col·loqui-esmorzar amb diversos 
empresaris:

Explicació inicial del funcionament 
i la creació d’un negoci des dels 

seus inicis fins a la posada en 
marxa.

Activitat per a la reflexió

Els/les alumnes aprendran molts 
aspectes sobre l’administració i la 

gestió de diversos models 
empresarials, comptant amb la 
participació de comerciants de 
diferents àmbits professionals.

Activitat pràctica

L'alumnat tindrà l'oportunitat de 
visitar alguns dels comerços del 

barri per tal d'exemplificar el que 
s'ha après al col·loqui.
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Àrees relacionades

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

• Batxillerat i formació professional:Economia de l'empresa | Treball de recerca | Tecnologia industrial.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació secundària obligatòria i post obligatòria: 

•	En aquesta visita els i les alumnes debatran sobre possibles carreres laborals. 
•	La primera part de l’activitat consta d’un col·loqui on es parlen de temes empresarials i posteriorment visiten un 

comerç del barri per tal que puguin observar "in situ" el que han après en la xerrada-col·loqui. 

Altres propostes de treball per complementar l'activitat:

• Aspectes històrics del comerç treballant la seva evolució al llarg de la història.
• La importància d’una bona organització per tal de crear una empresa.  

• Aplicació dels continguts teòrics a la pràctica.

Continguts específics per nivells educatius


