
Visites guiades
Fitxa pedagògica

FARMÀCIA DE LA LLANA

Pl. de la Llana, 11

Català Castellà

ESO, Batx., FPGM, FPGS i PFI 

Descripció: amb la visita guiada a aquest comerç emblemàtic coneixerem l’arquitectura i la història 
d’un edifici simbòlic de la ciutat que, des de l’any 1600, ha mantingut la mateixa activitat per mà 
de diferents famílies de farmacèutics. Descobrirem també el treball farmacèutic en una oficina de 
farmàcia ben actual.

Conèixer les característiques 
de l’establiment on us trobeu i 
els productes i serveis que s’hi 
ofereixen, així com la història i 
l’arquitectura de l’edifici. 

Conèixer el treball farmacèutic 
en una oficina de farmàcia: 
l’atenció farmacèutica, una atenció 
personalitzada plena de consells 
relacionats amb el manteniment de 
la salut. 

Saber els paràmetres més 
importants a tenir en compte per 
mantenir una bona salut.

Descobrim el comerç Activitat per a la reflexió Activitat pràctica

 Novembre   Gener   Febrer  
 Març            Abril

 Dl     Dt     Dc    Dj    Dv

11 a 12 h o 18 a 19 h 

Objectius

Estructura de l’activitat

Descobrim la història de 
l’establiment i els elements 
modernistes que conté. Com 
s’organitza una farmàcia i 
quins productes hi podem 
trobar.  

Una farmàcia no és 
simplement una botiga. 
Es farà un recorregut pels 
diferents espais d’aquest 
establiment per conèixer 
els aspectes tècnics d’una 
farmàcia (tot contextualitzant-
ho en el marc de comerç 
emblemàtic), tant en l’àmbit 
d’atenció al públic com en la 
part més tècnica de gestió: 

Activitat pràctica. L’alumnat 
podrà conèixer els paràmetres 
més importants a tenir en 
compte per mantenir una 
bona salut: aprendran a 
prendre la tensió arterial, 
a comptar les pulsacions... 
També se’ls presentaran 
objectes de farmàcia antics 
actualment en exposició.
Un cop descoberts tots els 



Àrees relacionades

Continguts específics per nivells educatius 

• Educació secundària obligatòria: ciències naturals. Ciències socials. Treball de síntesi. Tecnologies. Educació 
per a la ciutadania i els drets humans. Cultura científica. Ciències aplicades a l’activitat professional. Biologia 

• Batxillerat i formació professional: ciències per al món contemporani. Treball de recerca. Matemàtiques.  
Física. Biologia. Tecnologia industrial. Economia d’empresa 

Estructura de l’activitat

Descobrim el comerç Activitat per a la reflexió Activitat pràctica

secrets de l’establiment, 
es farà una activitat grupal 
consistent a muntar un 
aquari i fer-hi les tasques de 
manteniment necessàries: 
netejar-lo, alimentar els 
peixos... Amb l’alumnat més 
gran s’aprofundirà també en 
la mesura de paràmetres 
vinculats a la cura dels 
aquaris.

tipus de fàrmacs, com 
s’organitzen, quins serveis 
s’ofereixen... Es remarcarà la 
importància dels professionals 
de la salut i de la seva funció 
molt més enllà de la simple 
venda de productes. Es 
reflexionarà sobre els hàbits 
saludables, tot emfatitzant 
que, en bona part, la salut 
està a les nostres mans.

 Contingut específic per alumnes d’educació secundària i postobligatòria:
• En aquesta visita els i les alumnes recorreran la història d’aquest edifici emblemàtic. Des de la primera 

farmàcia en l’any 1600 a la farmàcia actual. Les diferents famílies de farmacèutics que hi han exercit, les di-
ferents reformes arquitectòniques fins a arribar a l’estil modernista que és el que preval actualment en molt 
bon estat de conservació.

• L’alumnat rebrà una explicació sobre el funcionament d’una farmàcia. Coneixeran l’espai destinat a la venda 
i els diferents medicaments i productes que s’hi poden trobar. La classificació dels medicaments (amb  
recepta i publicitaris) Coneixeran el treball bàsic en una oficina de farmàcia. L’atenció farmacèutica.

•  El consell farmacèutic i les activitats relacionades amb el manteniment de la salut: cessació del tabac,  
tensió arterial, salut dental, atenció a la gent gran, etc.

•  Els i les alumnes podran manipular l’aparell de prendre la tensió arterial. Aprendran a prendre les pulsa-
cions (PDS) i coneixeran d’índex de massa corporal (IMC) i perquè és important tenir un valors adequats.

 Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• Aspectes històrics del comerç treballant la seva evolució al llarg de la història.
• L’evolució de la farmàcia al llarg dels segles.
• L’evolució de l’arquitectura urbana.
• El modernisme.
• La importància de mantenir una bona salut.
• El servei farmacèutic a la comunitat.


