
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Abacus Eixample
C/ Còrsega, 269 / C/ Balmes, 165

Abacus és una cooperativa que neix el 1968 a partir de l’Escola de Mestres Rosa Sensat i té com a missió facilitar 
experiències educatives, culturals i de lleure a les persones, mitjançant una atenta i acurada selecció de productes i 
serveis. És coneguda per la seva àmplia oferta en papereria, manualitats, llibreria,  joguines, puericultura i materials 
educatius. Entra en alguna d’aquestes botigues i entraràs en el món de les cooperatives!

Objectius

• Conèixer les característiques 
d’aquest empresa, els serveis que 
s'hi ofereixen i com es fa l'atenció 
als consumidors/es.

•	 Saber com s’estructura i 
s'organitza una cooperativa.

• 	Conèixer els productes que s'hi 
venen, escollits amb criteris que 
difonen valors de responsabilitat 
social.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Visita comentada a l’espai destinat 
a la venda observant  les 

característiques de l’establiment i 
de les diferents seccions 

especialitzades. Coneixerem  els 
productes i serveis que s’hi 

ofereixen, la distribució dels 
productes, els criteris per a la seva 

tria i explorarem l’organització 
d’una gran empresa.

Activitat per a la reflexió

L'alumnat aprendrà què és  i com 
s'organitza una cooperativa, quins 
productes hi venen i el descompte 

que s'aplica al soci.

Activitat pràctica

Per als/les alumnes d'infantil i 
primària farem uns tallers de 

treballs manuals amb productes i 
tècniques artístiques noves. Els/les 

alumnes de secundària 
participaran de sessions tallers 

adaptades a la seva formació les 
quals poden variar des de gestió 

de comerços, organització de 
magatzem, venda al detall, etc.
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Àrees relacionades

•	 Educació infantil:Descoberta d’un mateix i dels altres | Descoberta de l’entorn | Comunicació i llenguatge.
•	 Educació primària:Coneixement del medi social i cultural | Educació artística | Educació per al desenvolupament 

personal i la ciutadania.
•	 Educació secundària obligatòria:Crèdits de síntesi | Educació per la ciutadania i drets humans | Àmbit Cultura i 

valors | Educació visual i plàstica | Emprenedoria | Economia.
•	 Batxillerat i formació professional:Economia de l'empresa | Treball de recerca | Arts.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’infantil i de primària: 

•	 En aquesta visita els /les alumnes aprendran què és una cooperativa. 
• 	Quin tipus de producte ofereixen. 

•	 L’alumnat farà uns tallers de trebals manuals adaptats a la seva edat. 
•	Treballaran la seva creativitat artística.

 Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat de secundària obligatòria i post  obligatòria:

•	 Conèixer els productes i serveis que s’hi ofereixen. La distribució dels productes i els criteris per a la seva tria.
•	 Explorar en l’organització d’una empresa gran.

• 	Treballaran aspectes econòmics i de gestió del comerç. 

Altres propostes de treball per complementar l’activitat: 

•	 Treballaran la seva creativitat artística i imaginació. 
•	 Aspectes històrics del comerç i del cooperativisme.

Continguts específics per nivells educatius


