
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Paraigües Miró
C/ Riera Alta, 33-35

Fa molt de temps, un senyor anomenat paraigüer anava de poble en poble venent i arreglant paraigües tot cantant: 
“Ara passa el paraigüer, apa dones, apa dones, que tot ho arregla tan bé...” Us convidem a descobrir els secrets 
d’aquest antic ofici i a convertir-vos, per una estona, en uns paraigüers experts !

Objectius

• 	Conèixer la història de l'antic 
ofici de paraigüer.

• 	Conèixer les característiques 
d’un taller artesanal de confecció i 
reparació de paraigües i umbrel·les.

• 	La utilització de les 
matemàtiques en la confecció del 
patronatge: concepte de radi, 
diàmetre,…Aprendre, de manera 
molt incipient, a tallar i cosir roba.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Visita comentada a l'espai destinat 
a la venda. Característiques de 

l'ofici de paraigüer i la tècnica de 
fer paraigües.

Les característiques de 
l’establiment i la seva història.

Saber els materials adequats per a 
la confecció de paraigües, les 

seves propietats, característiques, 
aplicacions, capacitat de 

transformació i terminacions.
Conèixer les diferents tipologies 

de paraigües i ombrel·les.

Activitat per a la reflexió

Dinàmica per comprendre la 
importància del producte 

artesanal especialitzat i el comerç 
tradicional.

Activitat pràctica

Els alumnes aprendran els secrets 
per confeccionar un paraigua. El 
patronatge, les barnilles, la roba 

de niló hidròfuga, l’empunyadura, 
etc.

Participaran activament en el 
muntatge, cosiran la roba a les 
barnilles i hi posaran els capets.

Advertència: l'alumnat utilitzarà 
agulles i tisores.

EP (CM I CS), ESO BATX FPGM FPGS PFI

Català  Castellà

Dl Dt Dc Dj Dv

De 10h a 11h

Novembre Gener Febrer Març Abril



Visites guiades

Fitxa pedagògica

Àrees relacionades

• Educació primària: Coneixement del medi social i cultural | Educació artística | 
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 | Emprenedoria | Economia | Matemàtiques | 
Educació visual i plàstica

• 	Batxillerat i formació professional: Economia de l'empresa | Treball de recerca | Arts plàstiques | 
matemàtiques

Continguts específics que es treballaran amb l'alumnat d'educació primària: 

•	 En aquesta visita l'alumnat aprendrà aspectes tècnics de l'ofici de paraigüer. Un tipus de comerç molt antic que 
resisteix el pas del temps per la seva especialització. Podran conèixer totes les curiositats d'un dels pocs paraigüers 

que encara fa articles a mà.
•	 Amb l'ajuda del mestre paraigüer cosiran uns capets a la tela del paraigua per tal d'aprendre la tècnica i poder 

constatar com es munten els paraigües. 

Continguts específics que es treballaran amb l'alumnat d' educació secundària obligatòria i post obligatòria. 

• 	L'alumnat descobrirà un comerç i un ofici tradicional que resisteix el pas del temps per la seva especialització
•	 També treballaran aspectes de gestió d'un comerç, la venda al detall i l’atenció al públic. 

Altres Propostes de treball per complementar l'activitat:  

• 	Aspectes històrics del comerç treballant la seva evolució al llarg de la història. 
•	 Recuperació d'oficis antics.

Continguts específics per nivells educatius


