Visites guiades
Fitxa pedagògica

Cooperativa Rocaguinarda
Carrer Xiprer, 13 baixos
Català Castellà
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La transformació cultural i social, la transformació econòmica i el voluntariat són els tres eixos al voltant dels quals es
desenvolupa l’activitat d’aquesta cooperativa que té per objectiu apropar la cultura i el lleure cultural a les persones.
Si vols aprendre a fer de llibreter dins del món cooperatiu, no et perdis aquesta visita!

Objectius
• Conèixer les característiques i la
història d’aquest establiment tant
arrelat al barri.

• Conèixer el procés a seguir des
de l’entrada dels productes a la
botiga fins a la venda. La
importància del servei a les
persones.

• La cooperació i el cooperativisme
com a mitjà d’organització creativa
i solidària. Observar una manera
de consumir i produir com a camí
envers una consciència més gran
del medi que habitem.

Estructura de l'activitat
Descobrim el comerç

Activitat per a la reflexió

Activitat pràctica

Visita comentada a l’espai destinat
a la venda. Què és i com funciona
una cooperativa. En què consisteix
l’ofici de llibreter i el
funcionament d’un llibreria.

Dinàmica per a comprendre la
importància de les cooperatives i
la importància de cultivar l'hàbit
de la lectura i el gust per la
literatura.

Els i les alumnes, per grups,
tindran l’oportunitat de simular
una venda de llibres i realitzar una
feina de gestió de la llibreria.
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Àrees relacionades
• Educació primària:Àmbit de llengües | Coneixement del medi social i cultural | Educació per al desenvolupament
personal i la ciutadania.
• Educació secundària obligatòria:Llengua catalana i castellana | Crèdits de síntesi | Educació per la ciutadania i drets
humans | Àmbit Cultura i valors | Emprenedoria | Economia.
• Batxillerat i formació professional:Àmbit de llengües | Modalitat humanitats | Economia de l'empresa | Treball de
recerca.

Continguts específics per nivells educatius
Continguts a específics que es treballaran amb l’alumnat de cicle mitjà i superior d’educació primària:
• En aquesta visita l’alumnat coneixerà com es treballa en una petita llibreria i què és una cooperativa.
• Coneixeran tots els espais de l’establiment i podran simular que són llibreters.
Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació secundària obligatòria i post obligatòria:
• En aquesta visita l’alumnat coneixerà com es treballa en una petita llibreria, coneixeran què és una cooperativa i
com es diferencia d’altres empreses.
• Coneixeran tots els espais de l’establiment i podran simular que són llibreters.
• Aprendran també alguns aspectes sobre la gestió d’una llibreria.
Altres propostes de treball per complementar l'activitat:
• Aspectes històrics del comerç treballant la seva evolució.
• La importància de les cooperatives i l’empresa petita.
• El valor de la lectura i la literatura

