
Visites guiades

Fitxa pedagògica

CET - La Calaixera
Pg. Maragall 124

Aquest Centre Especial de Treball és una empresa innovadora i referent dins del món de la inserció social i laboral. 
Una manera diferent de crear i estructurar una empresa que, amb el seu treball en xarxa amb clients i proveïdors, 
aconsegueix un món més responsable i ètic.

Objectius

•	 Conèixer les característiques 
d’aquest empresa i dels serveis 
que s'hi ofereixen.

•	 Saber com s’estructura una 
associació.

•	 Difondre el coneixement i el 
respecte cap a les persones 
discapacitades.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Aprendrem com s'organitza 
aquesta empresa. La calaixera 

engloba moltes àrees del comerç: 
missatgeria, papereria, copisteria i 
botiga de productes de proximitat, 

per tant l'alumnat haurà d'estar 
ben al cas per no perdre-se'n 

detall.

Activitat per a la reflexió

Aprendrem com s'organitza una 
associació. Coneixerem també de 

primera mà la botiga de productes 
frescos, ecològics i de proximitat 

que també pertany al CET la 
Calaixera.

Activitat pràctica

Visita guiada a l'associació tot 
visitant els diferents departaments 

i serveis: missatgeria, distribució 
de material d’oficina, 

enquadernació i reprografia, 
pintura, botiga d'alimentació 

ecològica, entre d’altres.

ESO (CS), BATX, FPGS, FPGM, PFI

Català  Castellà

Dl Dt Dc Dj Dv

9 a 10.30h per començar

Novembre Gener Febrer Març Abril
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Àrees relacionades

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

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

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

• 	En aquesta visita l’alumnat tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà com funciona un centre especial de 
treball.

• 	Paral·lelament al procés d’aprendre, els i les alumnes també podran donar un cop de mà al servei de missatgeria. 

Altres propostes de treball per completar l’activitat: 

•	 Atenció a la diversitat. 
•	 Interculturalitat a través de la feina. 

• 	Aspectes històrics del món de les associacions.

Continguts específics per nivells educatius


