
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Casa Usher
c/ Santaló, 79

Casa Usher s’ubica en un antic celler que formava part d’una casa de principis del segle XX. És una llibreria de barri 
que selecciona amb cura el seu fons bibliogràfic, que organitza una àmplia agenda cultural i que compta amb unes 
llibreteres de capçalera.

Objectius

Conèixer l’ofici de llibreter. Veure quines són les 
característiques de muntar un 
projecte propi, i de fer-ho en un 
espai especial que s’ha de 
restaurar.

Aprendre els aspectes bàsics de la 
gestió d’una llibreria i de 
l’organització d’una agenda 
cultural.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Els alumnes coneixeran l’ofici de 
llibreter a partir de les diferents 

tasques que es fan a la llibreria en 
el dia a dia.

Activitat per a la reflexió

Entendre la importància de llegir: 
per descobrir coses, per aprendre 
a pensar, per escriure millor i per 

passar-ho bé. Assenyalar la 
responsabilitat que suposa ser un 

punt dinamitzador d’activitats 
culturals, tant pel barri com per la 

ciutat

Activitat pràctica

Els alumnes de 3 a 10 anys 
aprendran com fer un llibre i quins 

són els agents que hi intervenen.
Els alumnes d’11 a 20 anys 

aprendran quina és la feina que hi 
ha en el dia a dia de la llibreria.
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Àrees relacionades

• Educació infantil: Descoberta d’un mateix i dels altres | Descoberta de l’entorn | Comunicació i llenguatge.
• Educació primària: Àmbit de llengües | Coneixement del medi social i cultural | Educació per al desenvolupament 

personal i la ciutadania.
• Educació secundària obligatòria: Llengua catalana i castellana | Crèdits de síntesi | Educació per la ciutadania i drets 

humans | Àmbit Cultura i valors | Emprenedoria | Economia.
• Batxillerat i formació professional: Àmbit de llengües | Modalitat humanitats | Economia de l'empresa | Treball de 

recerca.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat: 
Pels nens i nenes de 3 a 10 anys aprendre l’aventura que és fer un llibre, des de la idea de l’autor fins que arriba a la 

llibreria, i els diferents agents que participen al llarg d’aquest procés. Hi participaran veient i tocant els diferents 
materials i eines.

Per l’alumnat d’11 a 20 anys aprendre la feina que es fa a la llibreria en el dia a dia, fent una pràctica de prescripció i 
fons bibliogràfic.

Continguts específics per nivells educatius


