
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Llibreria Santos Ochoa
Pg. Fabra i Puig, 165

L’ofici de llibreter persisteix al llarg dels anys perquè el seu paper és imprescindible en una societat que fonamenta en 
la cultura les seves arrels més profundes. Coneixeu de ben a prop aquest ofici visitant aquesta llibreria i entreu en el 
món màgic dels relats, els contes, les novel·les, els personatges... Mai més veureu una llibreria igual!

Objectius

• Descobrir una llibreria. Saber els 
aspectes bàsics d’organització de 
l’espai destinat a la venda i dels 
destinats a la lectura, als tallers, 
etc.

• Conèixer l'ofici de llibreter: Un 
llibreter ha de conèixer el que ven, 
ha de tenir un coneixement 
personalitzat del client, ha de tenir 
un contacte directe amb els 
proveïdors i força de braços!

• Fomentar la lectura, la creativitat 
i l’expressió oral i escrita.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Coneixerem aquesta llibreria de 
referència i farem una visita 

comentada pels diferents espais 
que hi podem trobar: espai per als 

llibres, espai cultural, el club de 
lectura, l’espai de papereria i 

regals, etc.
Descobrirem l’ofici de llibreter i 
totes les tasques que comporta: 

llegir per conèixer el que ven, 
assessorar els clients,  tractar amb 
els proveïdors,  editors i escriptors, 

i sobretot saber gestionar un 
negoci.

Coneixerem també el procés a 
seguir des de l’entrada dels 

productes a la botiga fins a la seva 
venda.

Activitat per a la reflexió

Dinàmica per comprendre el món 
del llibre: La lectura com a eina 

per descobrir  nous mons i 
coneixement, com a eina que ens 
facilita el relacionar-nos amb els 
altres. L’escriptura com a mitjà 

d’expressió: interpersonal, 
instrumental i literari. Els relats 
orals, les primers expressions 

literàries.
L’alumnat reflexionarà sobre la 

presència d’elements escrits en la 
vida quotidiana i l’ús que se’n fa.

Activitat pràctica

Com funciona una llibreria? 
Simularem la venda de llibres, la 

classificació i distribució dels 
llibres, l'atenció al client.

Els alumnes més petits faran un 
taller de conta-contes.
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Àrees relacionades

• 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 de cicle inicial d’educació primària:

• Amb aquesta visita els i les alumnes realitzaran un taller de conta-contes. Es distribuiran per grups i cada grup haurà 
d’escollir el tema que els servirà per desenvolupar el conte. Abans de posar-se a pensar se’ls hi donaran exemples de 

com estructurar el relat. Cada grup crearà una història que posteriorment haurà d’explicar als companys/es. Amb 
aquesta activitat es fomenta la creativitat i l’expressió oral.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat de cicle mitjà i superior d’educació primària, educació 
secundària obligatòria, batxillerat i formació professional:

• Visitant aquesta botiga l’alumnat aprendrà l’ofici de llibreter realitzant les següents activitats: 
	1.Atenció al client. Buscar un llibre concret a la botiga amb ajuda de la base de dades.

2.	Atenció al client. Buscar un llibre per temàtica a les estanteries. Conèixer la classificació de llibres per temàtiques.
3.	Aprendre a col·locar els llibres segons l’ordre establert: per autor, per temàtica, etc.

4.	Recollir els llibres per devolucions.
5.	Distribuir els llibres a la taula de novetats.

Cada grup d’alumnes passarà per totes les activitats. 
Després d’aquesta visita mai més veuran una llibreria igual!

Altres aspectes de treball per complementar l’activitat:

• La tinta i el paper, els inicis de l’escriptura.
• La història del llibre, del còdex a l’i-book.

• La història de l’escriptura.
• Les parts d’un llibre. Tècniques d’enquadernació.

Continguts específics per nivells educatius


