
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Drogueria Rovira
C/ Madrazo, 127

Passeu i mireu la infinitat de productes que podem trobar en aquest establiment centenari. Més de 30.000 articles 
omplen les parets de dalt a baix! Flascons de totes formes i mides, pintures, netejadors, raspalls, utensilis quotidians i 
estris singulars. Tothom hi té cabuda i tothom hi troba un consell...
Comerç emblemàtic.

Objectius

• 	Conèixer les característiques de 
l’establiment on us trobeu i dels 
productes que s’hi venen.

• 	Saber com s’organitza la 
classificació i l’emmagatzematge 
dels productes.

•	 Experimentar què li cal saber a 
un bon botiguer per atendre les 
necessitats dels compradors.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

 L'alumnat farà una visita guiada a 
la botiga i aprendrà com funciona 

una drogueria, els seus 
departaments i els articles que es 

venen. La venda a granel i de 
productes envasats.

Activitat per a la reflexió

Els i les alumnes podran 
reflexionar sobre història del 

comerç lligada a la història de la 
ciutat, gràcies a les explicacions i 

anècdotes que ens explicarà 
l'adroguer.

Activitat pràctica

Els i les alumnes faran un plomall 
de manera artesanal, com es feia 

antany, i se'l podran endur al 
centre.
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Àrees relacionades

• Educació primària: Coneixement del medi social i cultural | Educació per al desenvolupament personal i la 
ciutadania.

• 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 coneixeran una de les drogueries més antigues de la zona. 
•	 La primera part de l’activitat constarà d’una petita visita a la botiga i la segona part serà més pràctica i consistirà en 

construir un plomall per treure la pols. 

Altres propostes de treball per complementar l'activitat:

• Aspectes històrics del comerç treballant la seva evolució al llarg de la història.
• La importància dels comerç de tota la vida i de proximitat.

• L'especialització com a recurs de venda i valor afegit.

Continguts específics per nivells educatius


