
Visites guiades

Fitxa pedagògica

L'estoc
Almogàvers, 225

Aquesta cooperativa d’iniciativa social ubicada al Poblenou dissenya i produeix mobles a partir de materials de 
reciclatge i mobles en desús amb l’objectiu de promoure el consum responsable i millorar i dignificar la situació de les 
persones amb diversitat funcional i les seves famílies. 
L’estoc imprimeix una mirada artística al treball artesanal tot fent peces úniques! Vine a aprendre a fer de fuster!

Objectius

• Conèixer les característiques 
d’aquesta empresa d’economia 
social i solidària tan des d’un punt 
de vista ambiental com social. 
Fomentar el consum responsable.

• Difondre el coneixement i el 
respecte cap a les persones amb 
diversitat funcional.

• Conèixer l’ofici de fuster. 
L’artesania i la creació artística.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Aprendrem com s'organitza 
aquesta cooperativa d’iniciativa 

social.
La sostenibilitat econòmica i social.

La fusteria més creativa a partir 
d’elements de reciclatge.

Activitat per a la reflexió

Aprendrem com s'organitza una 
cooperativa d’iniciativa social. 

Coneixerem també de primera mà 
la inclusió de persones amb 

diversitat funcional. Els oficis i la 
seva vessant més creativa. La 
transformació dels barris de 

Barcelona.

Activitat pràctica

Els i les alumnes podran muntar 
un element decoratiu amb fustes i 

cola, el qual es podran endur a 
l'escola.
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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. 

Batxillerat i formació professional:Economia de l'empresa | Treball de recerca.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació primària: 
•	 En aquesta visita l’alumnat tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà com funciona una cooperativa 

d’iniciativa social.
• 	Iniciar-se en el concepte de la sostenibilitat tant a nivell econòmic com social.

•	 Conèixer l’ofici de fuster. Les fustes. Les eines.
•	 Aprendran que amb la imaginació es poden crear un munt de coses útils a partir d’andròmines.

•	 Podan realitzar, amb fustes i cola, un element decoratiu, el qual es podran endur al centre per acabar de 
confeccionar. 

Aquesta visita servirà de fil conductor perquè els alumnes coneguin la història del Poble Nou i la seva transformació.
Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació secundària obligatòria i post obligatòria: 

• 	En aquesta visita l’alumnat tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà com funciona una cooperativa 
d’iniciativa social. Coneixerà l’ampli ventall de possibilitats per la inclusió social i laboral.

• 	Podran veure com els treballadors s'impliquen des d’un inici amb la peça: l'arreglen, li fan el tractament necessari, 
la poleixen, la pinten i l'envernissen.

• 	S’endinsaran en el concepte de la sostenibilitat tant a nivell econòmic com social. Coneixeran la promoció d’una 
altra manera de consumir donant a cada peça l'atractiu i la qualitat que té el moble nou.

•	 Coneixeran l’ofici de fuster des del punt de vista més creatiu. Aprendran que amb la imaginació es poden crear un 
munt de coses útils a partir d’andròmines.

•	 Podan realitzar, amb fustes i cola, un element decoratiu, el qual es podran endur al centre per acabar de 
confeccionar. 

Aquesta visita servirà de fil conductor perquè els alumnes coneguin la història del Poble Nou i la seva transformació.

Altres propostes de treball per completar l’activitat: 
•	 Atenció a la diversitat. 

• 	La sostenibilitat amb totes les seves vessants.
•	 Les persones amb diversitat funcional i la seva inclusió a través de la feina. 

•	 Aspectes històrics dels barris de Barcelona.

Continguts específics per nivells educatius


