
Visites guiades
Fitxa pedagògica

Cistelleria Siscart

c/Creu Coberta, 123

Parament de la llar (Mobles, 
ferreteria, floristeria, tèxtil llar, 

...)

1 hora

Per viatjar als orígens de la cistelleria  ens hem de situar a la prehistòria, quan els primers humans 
s’apropiaven d’elements vegetals de l’entorn per a usos elementals com ara fer cistells i cordes. Si 
voleu endinsar-vos en la història d’aquest antic ofici, no us perdeu la visita a aquesta botiga 
centenària!

Objectius

 • Conèixer la història i les 
principals característiques de 
l’establiment on us trobeu.

 • Conèixer la diversitat de 
productes que s’hi venen 
pertanyents al món de la cistelleria 
i la manufactura de fibres naturals.

 • Experimentar què li cal saber a 
un bon cisteller per elaborar un 
producte artesà de qualitat.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Farem una visita a la cistelleria i el 
mestre cisteller ens ensenyarà 

diferents productes que hi podem 
trobar. També ens explicarà les 

principals característiques de les 
principals matèries primeres: el 

vímet, la palma, el jonc. El treball 
de transformació fins a esdevenir 

útils per a la confecció. Per què un 
vegetal és millor per a realitzar un 

producte que un altre?

Activitat per a la reflexió

Dinàmica per pensar sobre la 
història dels antics oficis i la seva 

gradual desaparició.

Activitat pràctica

Els alumnes observaran i podran 
manipular un cistell en les 

diferents etapes del seu procés de 
muntatge. També podran 

manipular diferents matèries 
primeres en diferents estats.

Mentre reben les explicacions 
podran observar com es va 

confeccionant un cistell. Finalment 
el mestre cisteller oferirà un petit 

obsequi als/les alumnes.

EP i ESO

Català  Castellà
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Àrees relacionades

• Educació primària:Coneixement del medi social i cultural | Educació artística | educació per al desenvolupament 
personal i la ciutadania | lengües. 

• Educació secundària obligatòria:Crèdits de síntesi |  Educació per la ciutadania i drets humans | Àmbit Cultura i 
valors | Educació visual i plàstica | Emprenedoria | Economia.

Continguts a específics que es treballaran amb l’alumnat de primària:

 • En aquesta visita l’alumnat aprendrà tècniques de cistelleria de la mà del mestre cisteller. 
 • Aprendran les caracterís ques de les principals matèries primeres més u litzades: el vímet, la palma, el jonc, etc.
 • Els alumnes observaran i podran manipular un cistell en les diferents etapes del seu procés de muntatge. També 

podran manipular diferents matèries primeres en diferents estats.
 • Cada alumne es podrà endur a casa una polsera feta amb fibres vegetals.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’ESO: 

 • L’alumnat aprendrà aspectes històrics de l’ofici de cisteller i de la història del comerç en general. 
 • Els alumnes observaran i podran manipular un cistell en les diferents etapes del seu procés de muntatge. També 

podran manipular diferents matèries primeres en diferents estats.

Altres propostes de treball per complementar l’activitat: 

 • Recuperació dels an cs oficis.
 • Entendre la importància de l’artesanat.

• La utilització de les fibres vegetals des de la prehistòria fins als nostres dies.

Continguts específics per nivells educatius


