
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Impremta Badia
C/Pintor Fortuny, 16

L’Impremta Badia és una de les empreses més antigues de Barcelona del sector de les arts gràfiques. Visitant aquest 
establiment farem un extens recorregut pel conjunt de procediments gràfics i de tècniques que concorren en 
l'elaboració d'una obra impresa. Des del període artesanal als segles XVIII, passant per les tecnologies de producció en 
massa, fins a l’era electrònica.

Objectius

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

• 	Obrir horitzons als estudiants 
sobre possibles sortides laborals.

• 	L’aprenentatge d’antics oficis i 
activitats industrials.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Visita comentada a l'impremta on 
ens explicaran les característiques 
i curiositats de l'ofici d'impressor.

Activitat per a la reflexió

Dinàmica per comprendre antics 
oficis. Història de la escriptura des 
dels seus orígens a les tecnologies 

actuals.

Activitat pràctica

Com funcionava la indústria de la 
impremta? Aprendrem a paginar 
una revista manualment i molts 

aspectes de la història de 
l'impremta des dels seus inicis fins 

l'actualitat. 

•	 Observacions:
Els alumnes hauran de tenir molta 
precaució amb la maquinària. En 

cap cas es podrà manipular.

ESO, FPGM, FPGS PFI

Català  Castellà
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10 a 11.30h (preferentment, però entre 9 i 14h hi ha flexibilitat)

Novembre Gener Febrer Març Abril
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Àrees relacionades

• Educació secundària obligatòria: Ciències socials | Llengua catalana | Llengua castellana Economia i emprenedoria 
|Tecnologies | Treball de síntesi | Tecnologies | Educació per a la ciutadania

• Batxillerat i Formació professional: | Llengua catalana | Llengua castellana | Ciències del món contemporani |  
Treball de recerca | Ciències i tecnologia| Tecnologia industrial |Economia

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 la impremta, un ofici molt antic però que es manté al 
llarg del temps amb la incorporació de les tecnologies. 

• Els alumnes tindran l’oportunitat de veure les antigues tècniques tipogràfiques emprades en la composició de texts. 
El word de fa dos segles! 

• S’introduiran en l’ofici d’impressor. Faran un recorregut pels diferents processos d’impressió, del més tradicional al 
més actual, i rebran explicacions del funcionament de la maquinària i dels materials emprats en aquests processos.

• Com a activitat pràcitca podran realitzar la feina de paginar manualment una publicació.

Altres propostes de treball per complementar l’activitat:

• Aspectes històrics de l’ofici d’impressor. La impremta i la seva evolució al llarg de la història.
• La importància de les tecnologies en l’evolució de les activitats humanes. 

• L’escriptura i l’edició en l’actualitat.
• Les fonts i les diferents cultures.

Continguts específics per nivells educatius


