
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Òptica Oliver
Creu Coberta, 97

En aquesta visita guiada us convidem a endinsar-vos en el món dels establiments d'òptica. Descobrirem els darrers 
avanços tecnològics aplicats a les necessitats de visió.  També entrarem en el món dels audiòfons. Una bona salut 
visual i auditiva és  imprescindible per a tot bon estudiant!

Objectius

•	 Conèixer les característiques de 
l'establiment on us trobeu. L'òptica 
especialitzada.

•	 Conèixer el protocol a seguir 
des de l'entrada d'un client a la 
botiga fins que obté el producte 
adequat.

•	 Experimentar amb els 
coneixements apresos a l'aula 
sobre òptica geomètrica.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Visita guiada on els/les alumnes 
descobriran l’espai destinat a la 

venda. Com funciona una òptica, 
els seus departaments i els articles 
que es venen. També coneixeran 

la part destinada als audífons.

Activitat per a la reflexió

Dinàmica per conèixer els 
diferents aspectes tècnics d'una 

òptica, tant en l'àmbit de vendes i 
atenció al públic com en la part 

més tècnica de laboratori.
Reflexionaran sobre la importància 
de preservar una bona salut visual 

i auditiva.

Activitat pràctica

Ens endinsarem en el món de 
l'òptica  i aprendrem diferents 

aspectes de la seva aplicació. Des 
de la manipulació d'estris òptics a 

entendre les diferents lents i la 
seva aplicació en diferents tipus 

d'ulleres. Sabíeu que hi ha ulleres 
de submarinisme graduades?
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Àrees relacionades

•	 Educació secundària obligatòria: Ciències naturals | Ciències socials | Crèdit de síntesi | Tecnologies | Educació per 
a la ciutadania i els drets humans | Cultura cièntífica | Ciències aplicades a l'ativitat professional | Biologia | Economia 

i emprenedoria 
•	 Batxillerat i formació professional:Ciències per al món contemporani | Treball de recerca | Matemàtiques | Física | 

Biologia | Tecnologia industrial | Economia de l'empresa.

Continguts específics per nivells educatius:

•	 En aquesta visita els alumnes rebran una explicació sobre el funcionament d'una òptica. Coneixeran l'espai destinat 
a la venda i els diferents productes que s'hi poden trobar. Entraran a les dependències del laboratori d'òptica i 

d’audiometria.
•	 Els i les alumnes podran manipular lents, lupes, ulleres, diferents tipologies de vidres. Aprendran a diferenciar 

l'aplicació d'una lent còncava i d'una convexa. Coneixeran els diferents trastorns visuals.
 

•	 En el departament d’audiòfons, descobriran les característiques del so. Què és una audiometria. Les Possibles 
patologies de l’oïda. 

•	 Els alumnes podran manipular audiòfons i diferents aparells per a l’estudi de l’oïda.

Altres propostes de treball per complementar l'activitat:

•	 Aspectes històrics del comerç treballant la seva evolució al llarg de la història.
•	 La importància d'una bona visió i audició.
•	 L'aplicació de l'òptica en el nostre entorn.

Continguts específics per nivells educatius


