
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Graneria Sala
Travessera de Gràcia, 137

 Aquesta botiga centenària i emblemàtica ens ofereix una selecció immillorable de llegums, fruits secs, cereals, 
espècies i altres productes eco-gurmets. A la visita descobrireu alguns aspectes interessants sobre la comercialització 
a granel i aprendreu els secrets d’una alimentació saludable.

Objectius

• Conèixer les característiques de 
l’establiment on us trobeu.

• Conèixer el procés des de 
l’entrada dels productes a la botiga 
fins a la venda.

• Conèixer la piràmide dels 
aliments i les claus per a una 
alimentació saludable.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Visita comentada a l’espai destinat 
a la venda. Característiques dels 

diferents productes de 
l’establiment i el seu valor 

nutricional.

Activitat per a la reflexió

Dinàmica per a comprendre la 
importància d’una alimentació 
saludable, respectuosa amb el 
medi ambient i justa amb els 
productors  així com les bases 
d’una bona alimentació que 

cobreixi les necessitats 
nutricionals de cada etapa de la 

nostra vida.

Activitat pràctica

Com funciona el comerç al granel? 
Simularem una venda de cereals i 
fruits secs. A més, ens endurem a 

casa un esmorzar saludable! 
Elaborarem un deliciós muesli.
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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 natural | Llengua catalana | Llengua castellana | 

Llengua anglesa | Educació per al desenvolupament personal i ciutadania| Matemàtiques.
• Educació secundària obligatòria: Ciències naturals| Ciències socials | Llengua catalana | Llengua castellana | Llengua 

anglesa |Matemàtiques| Economia i emprenedoria| Treball de síntesi | Tecnologies | Educació per a la ciutadania
• Batxillerat i Formació professional:Llengua catalana | Llengua castellana | Llengua anglesa | Ciències del món 

contemporani | Treball de recerca | Ciències i tecnologia| Matemàtiques | Biologia| Economia

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

• En aquesta visita l’alumnat aprendrà aspectes del comerç a granel, un tipus de comerç molt antic i que ara 
ressorgeix amb molta força. Coneixeran com funciona aquesta tipologia de comerç, els productes que s’hi venen i 

quines són les seves propietats nutricionals. També aprendran a practicar una alimentació saludable.
• Amb l’ajuda del Miquel i la Begoña simularan una venda de cereals i fruits secs (pesatge, embalatge i cost). A més, 
s’enduran a casa un esmorzar molt saludable, elaborant amb les seves pròpies mans un muesli (barreja de cereals). 

 
Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional:

• L’alumnat descobrirà un comerç innovador i alhora històric pel tipus d’activitat que s’hi desenvolupa. 
Coneixeran els aspectes més rellevants de la venda a granel i coneixeran les propietats nutricionals dels productes que 

hi ha a la botiga: gra, llavors, espècies, etc.
• També treballaran aspectes econòmics i de gestió del comerç. 

 
Altres propostes de treball per complementar l’activitat:

• Aspectes històrics del Comerç, treballant la seva evolució al llarg de la història.
• Aspectes de sostenibilitat social i ambiental del comerç a granel.
• Recuperació d’aliments oblidats i quines són les seves propietats.

• La interculturalitat a través de l’alimentació.

Continguts específics per nivells educatius


