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Bebe-té és la botiga per als amants del te a la ciutat! Un espai especialitzat amb una gran varietat 
de tes de qualitat que el converteixen en un establiment únic. A més, aquesta botiga és especial: 
treballen amb empreses i proveïdors respectuosos amb la feina de les dones i les comunitats 
locals —tot potenciant les condicions laborals i ecològiques justes— i forma part de la Xarxa de 
Comerç Verd de Barcelona, que incentiva la venda a granel i la reutilització d’envasos. 

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

Descobrir el món del te: tipus, 
orígens, característiques...

Treballar criteris de compra 
sostenible: els productes ecològics 
i la reducció de residus.

Descobrim el comerç Activitat per a la reflexió Activitat pràctica

 Novembre   Gener   Febrer  
 Març            Abril

 Dl     Dt     Dc    Dj    Dv

11.30 a 12.30 h 

Objectius

Estructura de l’activitat

Breu recorregut per 
l’establiment per conèixer-ne 
les principals característiques 
i què s’hi pot trobar. 

. L’alumnat podrà conèixer 
el món del te —la segona 
beguda més consumida al 
món—, com i quan es va 
introduir a les nostres dietes i 
quins són els principals països 
que n’exporten. Veuran com 
aquesta botiga fomenta la 
sostenibilitat ambiental i 
social en la seva activitat 
diària. Amb l’alumnat més 
grans s’introduirà el concepte 
d’emprenedoria, per descobrir 
com s’engega i com es manté 
una botiga de barri a la ciutat. 

Què és el te? D’on s’extreu? 
Com es produeix? Gràcies a 
suports visuals i a una mostra 
de productes, es descobrirà el 
món del te (com és la planta 
i en quines condicions viu, 
de quins països ens arriba 
el te, varietats existents i 
tractaments per aconseguir-
les...). Seguidament es faran 
diverses dinàmiques per 
descobrir aquestes varietats 
(a partir de l’olor i el color) i 
finalment es podran tastar.  
No oblideu portar el vostre  
got reutilitzable!



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  
• Educació secundària obligatòria: àmbit cientificotecnològic (ciències de la naturalesa, tecnologia, biologia). 

Àmbit social (emprenedoria, economia)
• Batxillerat i formació professional: biologia, ciències de la Terra i del medi ambient, economia, ciències per al 

món contemporani, ciències aplicades a les ciències socials 

 Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació primària i secundària: 
   •  Visita comentada per la botiga i les seves seccions. Es presentarà l’ofici de venedor/a, les tasques que 

desenvolupa i les parts d’una botiga, i es destacarà la particularitat de vendre un producte tan específic. Es 
reflexionarà sobre com es poden evitar residus comprant a granel i fent servir envasos reutilitzables. 

   • El món del te: origen del consum de te, característiques de la planta i de l’entorn on es conrea (clima, tem-
peratura, demanda hídrica...), països productors, processos de tractament del te, com es consumeix, com 
s’emmagatzema... Tot això es treballarà amb el suport de recursos visuals i amb activitats pràctiques (tast 
del producte). 

 Continguts específics que es treballen amb l’alumnat de batxillerat i formació professional:
 • Visita comentada per la botiga i les seves seccions. Es presentarà l’ofici de venedor/a i les tasques que 

desenvolupa, i es destacarà la particularitat de vendre un producte tan específic. Es reflexionarà sobre com 
es poden evitar residus comprant a granel i fent servir envasos reutilitzables. 

 • El món del te: característiques del producte, de la seva importació i del seu consum; es treballarà amb 
suports visuals i activitats pràctiques (tast del producte). Per acabar, es reflexionarà sobre el comerç local i 
què s’ha de fer per emprendre i gestionar un negoci comercial a la ciutat. 

  Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• Evolució dels hàbits de consum relacionada amb la història de la importació de productes.
• Bones pràctiques lligades a la reducció d’envasos en la compra diària.
• Context social i cultural en relació amb el consum de te a casa nostra i en altres llocs del món. 


