
 

 
 
COMERÇ EMBLEMÀTIC 

 

 

 

Per donar a conèixer els comerços històrics i singulars de Barcelona El 
comerç i les escoles proposa la dinamització de dues activitats 
pedagògiques: 
Geoemblemàtics: una activitat de Geocatxing dissenyada per a la 
ciutadania en general i que també restarà a disposició dels centres 
educatius que vulguin gaudir-ne. 
Visites guiades a comerços emblemàtics: Dins la proposta educativa de 
les visites guiades, hem incrementat substancialment el nombre de 
comerços catalogats com emblemàtics per posar en relleu el magnífic 
aparador cultural de Barcelona i la identitat històrica del comerç de la 
ciutat. 

Geoemblemàtics 

Activitat adreçada a: 
Alumnes de cicle superior d’educació primària i primer cicle d’ESO. 
Centre de l’activitat:  
Descobrir els comerços emblemàtics de la ciutat. Despertar la curiositat de l’alumnat pel que fa a continguts històrics, arquitectònics i 
paisatgístics. Gestionar la informació a través de les TIC. Conèixer l’entorn més proper. 
Geoemblemàtics pas a pas: 
1. Contextualitzeu el comerç emblemàtic. Si voleu endinsar-vos en alguna de les rutes que hi ha obertes a tothom al web de Geocaching, us 

recomanem que, abans de res, contextualitzeu els comerços emblemàtics. Per fer-ho, podeu trobar tota la informació al web de la Ruta 
dels emblemàtics. 

2. Trieu la ruta geoemblemàtica i el comerç emblemàtic que vulgueu treballar 

 
3. Registreu la vostra troballa. La ruta us portarà  a trobar un geoamagatall i podreu registrar la vostra troballa a la web oficial de Geocaching, 

una xarxa que té seguidors arreu del món. 
 

Visites guiades a comerços emblemàtics: 

Activitat adreçada a:  
Alumnat des d’educació infantil en endavant. 
Centre de l’activitat:  
L’estructura de l’activitat serà la mateixa de les visites a comerços de proximitat però les explicacions posaran més èmfasi en la història del 
comerç i de la ciutat, el patrimoni cultural, en els elements arquitectònics més rellevants, el gremi al qual pertany, en la història familiar i les 
vivències personals (Veure document descriptiu de les Visites guiades a comerços de proximitat) 
Comerços col·laboradors: 
Cansaladeria Puig; Cottet òptics; Drogueria Rovira; Farmàcia de La Llana; Forn Serret; Graneria Sala; Herbolari Llobet 

 

Contribució de les activitats a les competències bàsiques: 
Competències transversals: artística i cultural. 
Competències metodològiques: digital, aprendre a aprendre. 
Competències centrades a conviure i habitar el món: coneixement i interacció en el món físic. 
 
Inscripcions: 
En el cas de Geoemblemàtics la participació a aquesta activitat no requereix d’inscripció prèvia dins del programa ‘El comerç i les escoles’, ja que és una 
proposta per a participar en una activitat que ja està organitzada oberta a tota la ciutadania.  
En el cas de les visites guiades a comerços emblemàtics El termini d’inscripció serà el dilluns 15 d’octubre de 2018.  
L’organització adjudicarà a cada centre educatiu dia i hora de visita a la botiga sol·licitada i el centre haurà de confirmar la seva disponibilitat. 

 

 
 
 

Organitza: Àrea d'Economia i Treball, 
Ciutat Digital i Relacions Internacionals. 
Ajuntament de Barcelona 
 

  

 

https://www.geocaching.com/play
http://rutadelsemblematics.cat/
http://rutadelsemblematics.cat/
https://www.geocaching.com/play?utm_expid=.2qceLt_ZR8at3eV-3pWRTQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.geocaching.com%2Faccount%2Flogin%3FReturnUrl%3D%252Fplay%252Fsearch

