
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Fent Punt
Gran Via de Carles III, 46-48 Local N

Fent Punt és una merceria de barri on podrem trobar productes diversos relacionats amb la costura, el punt i la 
llenceria. Fils, agulles, botons, cremalleres, gafets, didals... Us convidem a descobrir els secrets de l’antic ofici de 
mercer tot aprenent a cosir i a fer punt.

Objectius

•	 Conèixer les característiques 
d’una merceria. Saber els aspectes 
bàsics d’organització de l’espai 
destinat a la venda i del destinat al 
taller.

•	 Experimentar què li cal saber a 
un bon mercer per atendre les 
necessitats dels clients.

•	 Aprendre, de manera molt 
incipient, a cosir i a fer punt.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Les característiques de 
l’establiment. L’ofici de mercer. 

Conèixer la gran diversitat 
d’articles pertanyents al món de la 
costura. El món de l’artesania i les 

manualitats.

Activitat per a la reflexió

Dinàmica per compredre la 
importància del petit comerç i del 

comerç de barri.

Activitat pràctica

Educació primària: 
Ei! Que pintem amb fil!

Activitat manual en la qual 
aprenen una labor tradicional com 

el punt de creu. 

Educació secundària: 
De la cortina de l'àvia a obra 

artística de renom.
Els/les alumnes aprendran a fer un 

clauer amb la tècnica del 
macramé. La revolució i 

modernització de les labors avui 
dia i els nous usos que se’ls hi pot 

donar.

EP, ESO, BATX, FPGM, FPGS, PFI

Català  Castellà

Dl Dt Dc Dj Dv

9.30 - 10.30h

Novembre Gener Febrer Març Abril



Visites guiades

Fitxa pedagògica

Àrees relacionades

•	 Educació primària: Coneixement del medi cultural i social | Àmbit de llengües | Educació per al desenvolupament 
personal i la ciutadania | Matemàtiques.

•	 Educació secundària obligatòria: Crèdits de síntesi | Educació per la ciutadania i drets humans | 
Àmbit Cultura i valors | Àmbit matemàtic | Educació visual i plàstica | Emprenedoria | Economia

•	 Batxillerat i formació professional: Matemàtiques | Economia de l'empresa | Treball de recerca | Arts

Continguts que es treballaran amb l’alumnat d’ educació primària. 

•	 L’alumnat aprendrà a pintar una tela, però enlloc de fer servir un pinzell i aprofitant que estem en una merceria, 
ho farà amb fil i agulla. Es treballa amb materials específics de merceria (fil de cotó i agulles de punta rodona). Les 

labors manuals ajuden a la concentració i a l'autoestima de l'infant.

Continguts que es treballaran amb l’alumnat d’educació secundària obligatòria i post obligatòria:

•	 L’alumnat aprendrà a fer macramé. La proposta d’aquest taller és fer un clauer amb aquesta tècnica.  
• 	Els alumnes aprendran com funciona una merceria i els diferents objectes que podem trobar-hi. 

 
Altres propostes de treball per completar l’activitat: 

•	 Concentració.
• 	Coordinació. 

• 	Diferents tècniques artístiques.

Continguts específics per nivells educatius


