Visites guiades
Fitxa pedagògica

Casa Piera
C/Pintor Fortuny, 21
Català Castellà Anglès Italìa
EP (CS), ESO, BATX, FPGM FPGS PFI
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Aquesta empresa, fundada l’any 1941, emmarca l’espai més gran dedicat a les Belles arts de Barcelona. Pintures,
pinzells, papers, teles, tot el que un creatiu pot necessitar. Us convidem a endinsar-vos en món de l’art del segle XXI i
a convertir-vos per una estona en uns autèntics artistes!

Objectius
• Conèixer les característiques de
l’establiment on us trobeu, dels
serveis que s’ofereixen i els
productes que s’hi venen.

• Conèixer què li cal saber a un
bon botiguer per atendre les
necessitats dels compradors.

• Obrir horitzons als estudiants
sobre possibles sortides laborals.
L’aprenentatge de les arts i els
oficis.

Estructura de l'activitat
Descobrim el comerç

Activitat per a la reflexió

Activitat pràctica

Visita comentada a l’espai destinat
a la venda. Les característiques de
l’establiment i les seves seccions
especialitzades. Conèixer els
serveis que s’ofereixen, com per
exemple el muntatge de bastidors.

Dinàmiques per aprendre a
reconèixer els estris que s'utilitzen
en les diferents tècniques
artístiques.
Aplicació de diferents tècniques
artístiques amb diferents materials
d'art.

Funcionament de la botiga
mitjançant la simulació d'una
venda i reconeixament dels
diferents materials mitjançant una
gimcana.
Muntatge d'un bastidor de manera
tradicional.
Realització d'una creació artística a
través d'una frase extreta de la
literatura universal, la qual us
podreu endur a casa.
• Observacions:
Es recomanable que els alumnes
portin roba adient per a fer
activitats plàstiques.
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Àrees relacionades
• Cicle superior d’educació primària: Coneixement de llenguatges i tècniques artístiques| Llengua catalana | Llengua
castellana |
Llengua anglesa | Educació per al desenvolupament personal i ciutadania| Matemàtiques | Dibuix tècnic i artístic.
• Educació secundària obligatòria: Ciències socials | Llengua catalana | Llengua castellana | Llengua
anglesa |Matemàtiques| Economia i emprenedoria| Treball de síntesi | Tecnologies | Educació per a la ciutadania |
Història de l'art.
• Batxillerat i Formació professional: | Llengua catalana | Llengua castellana | Llengua anglesa | Ciències del món
contemporani | Treball de recerca | Llenguatges i tècniques artístiques| Matemàtiques | Dibuix tècnic i artístic.

Continguts específics per nivells educatius
Continguts específics que es treballaran amb l'alumnat d'educació primària:
• En aquesta visita l’alumnat aprendrà aspectes del comerç de productes de belles arts en una botiga de barri de tota
la vida.
• Coneixeran com funciona aquesta tipologia de comerç i els productes que s’hi venen. Podran observar les activitats
que es realitzen a la botiga: muntatge de teles, bastidors, preparació de pintures, etc.
• Els alumnes podran practicar amb diferents materials de dibuix i pintura tot realitzant una activitat de reflexió sobre
l'art molt engrescadora.
Continguts específics que es treballaran amb l'alumnat d'ESO, batxillerat i formació professional:
• En aquesta visita l’alumnat aprendrà aspectes del comerç de productes de belles arts en una botiga de barri de tota
la vida.
• Coneixeran com funciona aquesta tipologia de comerç i els productes que s’hi venen. Podran observar les activitats
que es realitzen a la botiga: muntatge de teles, bastidors, preparació de pintures, etc.
•També treballaran aspectes econòmics i de gestió del comerç.
• Els alumnes podran practicar amb diferents materials de dibuix i pintura tot realitzant una activitat de reflexió sobre
l'art molt engrescadora.
Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• Aspectes històrics del comerç, treballant la seva evolució al llarg de la història.
• Les fonts d'inspiració.
• El procés de creació a partir de les emocions.

