
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Núvol de fils
Carrer de Garcilaso, 157

Núvol de fils és una merceria de barri on podrem trobar productes diversos relacionats amb la costura, el punt i els 
treballs manuals. Fils, agulles, botons, cremalleres, gafets, didals... Us convidem fer volar la imaginació tot descobrint 
els secrets de l’antic ofici de mercer mentre aprenem a cosir i teixir.

Objectius

•	 Conèixer les característiques 
d’una merceria. Saber els aspectes 
bàsics d’organització de l’espai 
destinat a la venda i del destinat al 
magatzem.

•	 Experimentar què li cal saber a 
un bon mercer per atendre les 
necessitats dels clients.

•	 Aprendre, de manera molt 
incipient, a cosir i a fer altres 
manualitats.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Visita comentada a l’espai destinat 
a la venda. Les característiques de 

la diversitat de productes d’una 
merceria. Saber els aspectes bàsics 
d’organització de l’espai destinat 
al magatzem. Els aparadors. La 

llarga història d’un negoci de barri 
i de l’ofici de mercer amb els 

valors que se’n desprenen.

Activitat per a la reflexió

Aprendrem els valors que es 
desprenen d’aquest establiment 

tan implicat en la història del 
barri. Coneixerem de ben a prop 

l’ofici de mercer, un ofici cada 
vegada més difícil de trobar. 
Enriquirem el vocabulari amb 

termes propis de l'ofici. Entrarem 
en el món dels treballs manuals i 

donarem una altra mirada al valor 
del reciclatge i la reutilització tot 
coneixent com reparar peces de 

roba, cremallers, etc.

Activitat pràctica

En què consisteix l’ofici de 
mercer? Com funciona una 

merceria? Què hi podem trobar? 
En aquesta visita els i les alumnes 
podran realitzar activitats manuals 
relacionades amb aquest ofici, les 

quals es podran endur a casa.
En funció de l’edat es realitzaran 

activitats com: trobar objectes 
amagats, realitzar un clauer amb 
botons i diferents articles, cosir 

banderoles de feltre, etc.
Els i les alumnes aprendran de 

manera incipient a cosir i fer punt. 
Les labors manuals ajuden a la 

concentració i a l'autoestima de 
l'infant.

Les activitats poden variar en 
funció de la disposició de materials 

de la botiga.
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Àrees relacionades

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

personal i la ciutadania | Matemàtiques.
•	 Educació secundària obligatòria: Crèdits de síntesi | Educació per la ciutadania i drets humans | Àmbit Cultura i 

valors | Àmbit matemàtic | Educació visual i plàstica | Emprenedoria | Economia.
•	 Batxillerat i formació professional:

Matemàtiques | Economia de l'empresa | Treball de recerca | Arts.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària:

•	 En aquesta visita l’alumnat aprendrà en què consisteix l’ofici de mercer. Quins són els principals productes que es 
poden trobar en una merceria: fils de colors, botons de totes formes, cremalleres de totes mides, ... Tota una 

experiència sensorial!
•	 Els i les alumnes mitjançant un cartronet com a guia faran l’activitat de trobar objectes amagats a la botiga i als 

aparadors. L’objectiu de l’activitat serà fomentar l'observació i conèixer l’ús dels productes amagats que poden anar 
variant segons l’època de l’any.

•	 L’alumnat podrà enriquir el seu vocabulari incorporant la nomenclatura específica de l’ofici.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat de cicle mitjà i superior d’educació primària:

•	 En aquesta visita l’alumnat aprendrà en què consisteix l’ofici de mercer. Descobrirà la història de l’ofici. Descobrirà 
la utilitat i organització dels diferents espais del negoci. Quins són els principals productes que es poden trobar en una 

merceria i perquè serveixen. L’aplicació dels valors del reciclatge i reutilització en la costura.  
•	 L’alumnat podrà enriquir el seu vocabulari incorporant la nomenclatura específica de l’ofici.

•	 Podran realitzar les activitats de : 
Fem banderoles amb feltre! L’activitat consisteix en cosir banderoles amb cordó i emportar-se un element decoratiu a 

casa o a l’escola. 
Cosim un dibuix! Sobre un cartró perforat els i les alumnes aprendran a cosir amb fils de cotó de colors i agulles de 

punta rodona. 

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació 
professional:

•	 En aquesta visita l’alumnat aprendrà en què consisteix l’ofici de mercer. Descobrirà la història de l’ofici. Descobrirà 
la utilitat i organització dels diferents espais del negoci. Quins són els principals productes que es poden trobar en una 

merceria i perquè serveixen. L’aplicació dels valors del reciclatge i reutilització en la costura.  
•	 L’alumnat podrà enriquir el seu vocabulari incorporant la nomenclatura específica de l’ofici. Podrà treballar 
aspectes econòmics sobre la gestió d’un comerç: recepció de mercaderies, emmagatzematge, reposició, etc. 

Coneixerà aspectes sobre aparadorisme, i la venda al detall.
•	 Com a activitat pràctica l’alumnat realitzarà un clauer amb botons, cordes, puntes i diferents objectes de merceria. 

Aquesta activitat fomenta la creativitat i la cohesió de grup.

Altres propostes de treball per complementar l’activitat:

•	 Aspectes històrics del comerç. La seva evolució al llarg de la història.
•	 Els oficis històrics.

•	 La creativitat com a impulsora d’activitats.
•	 La sostenibilitat quotidiana. El reciclatge i la reutilització en la costura.

•	 Les manualitats com a eina de cohesió social.
•	 El món de l’artesania i les manualitats.

Continguts específics per nivells educatius


