
Visites guiades
Fitxa pedagògica

AGAPE

C/ Felipe de Paz, 6

Català Castellà

EP, ESO, Batx., FPGM, FPGS i PFI 

Agape és un centre destinat a la cura de la salut en el qual es combina la venda de productes 
amb la prestació de diferents serveis terapèutics: programació neurolingüística, psicoteràpia, 
nutrició, tractaments corporals... Aquesta activitat t’ajudarà a conèixer-te millor i a descobrir tot allò 
que pots fer per cuidar-te.

Conèixer les característiques 
de l’establiment on us trobeu i 
els productes i serveis que s’hi 
ofereixen.

Reforçar la consciència sobre la 
necessitat de tenir cura del nostre 
cos i la nostra ment. 

Descobrir com les emocions i la 
dieta poden influir en el nostre estat 
de salut. 

Descobrim el comerç Activitat per a la reflexió Activitat pràctica

 Novembre   Gener   Febrer  
 Març            Abril

 Dl     Dt     Dc    Dj    Dv

10 a 11 h 

Objectius

Estructura de l’activitat

Breu recorregut per 
l’establiment per conèixer-ne 
les principals característiques, 
els serveis que ofereix i què 
s’hi pot comprar.

Aquesta activitat proposta 
descobrir com tenir cura de la 
nostra salut, treballant, d’una 
banda, la importància d’una 
bona nutrició i, de l’altra, el 
camp de les emocions, les 
creences i l’autoimatge. A 
més, s’analitzaran diversos 
productes a través de les 
etiquetes i fent èmfasi en 
mites relacionats amb els 
aliments. 

Es proposa, d’una banda, 
desenvolupar una activitat 
relacionada amb el camp de 
les creences, per esbrinar 
què és una creença i com 
ens afecta en les decisions 
del nostre dia a dia. Servirà 
per reflexionar sobre els 
prejudicis i els tòpics i les 
conseqüències que generen 
en la nostra autoimatge, tot 
vinculant-ho amb els efectes 
que tenen en la nostra salut. 



Àrees relacionades

Continguts específics per nivells educatius 

• Educació primària: àrea de coneixement del medi social i cultural.  
Àrea d’educació en valors socials i cívics.  
Àrea de coneixement del medi natural

• Educació secundària obligatòria: àmbit cientificotecnològic (ciències de la 
naturalesa). Àmbit de cultura i valors (cultura i valors ètics)

• Batxillerat i formació professional: biologia, ciències de la Terra i del medi 
ambient, ciències per al món contemporani

 Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació primària:
• L’activitat proposa una visita a la botiga amb la qual es podrà conèixer com funciona i com està distribuïda. 

També es presentaran els serveis que ofereix a part de la venda de productes. 
• Es tractarà el concepte de salut i com tenir-ne cura des de la perspectiva d’una bona alimentació i des de la 

necessitat de treballar les emocions i l’autoconfiança. 

 Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació secundària i postobligatòria:  
• Visita comentada per la botiga per descobrir els serveis i productes que ofereix. Introducció al món de la 

salut i a la necessitat de tenir-ne cura, fent èmfasi en la responsabilitat individual.  
• Es comentarà la importància d’una bona nutrició i es donarà informació que consta a l’etiquetatge dels pro-

ductes (origen, ingredients, informació nutricional...) per tal que l’alumnatsigui capaç de valorar la idoneïtat 
d’incorporar-los o no a la seva alimentació. 

• A través d’una activitat, es treballarà la importància de la gestió de les emocions i la percepció de la nostra 
imatge en la salut. 

 Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• Les modes i la publicitat i com afecten la nostra salut.
• Etiquetatges especials: productes de proximitat, ecològics, de producció integrada...

Estructura de l’activitat

Descobrim el comerç Activitat per a la reflexió Activitat pràctica

A continuació, l’activitat 
se centrarà en la nutrició. 
Després de presentar els 
grans grups d’aliments 
i les seves propietats 
(constructors, energètics i 
reguladors) i utilitzant unes 
fitxes, l’alumnat haurà de 
pensar un esmorzar on hi 
hagi representats els tres 
tipus d’aliments. Es conclou 
l’activitat tot analitzant les 
etiquetes d’alguns productes 
i fent èmfasi en el consum 
crític i conscient d’alguns 
aliments concrets: productes 
light, begudes ensucrades, 
aliments rics en greixos 
saturats...


