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MaTeS calçat esportiu
c/ Gayarre, 38

MaTeS va néixer l’any 1947 de la mà de l’atleta i artesà Francesc Mates, que amb només 17 anys d’edat va començar 
a desenvolupar el seu propi calçat esportiu per utilitzar-lo en les competicions on participava. Les excel·lents 
prestacions tècniques i els innovadors dissenys de MaTeS van revolucionar el calçat esportiu de l’època, convertint-se 
en un referent de qualitat en l’alta competició.
Avui MaTeS és sinònim d’exclusivitat i qualitat, sent l’única marca de calçat esportiu i urbà que manté processos de 
muntatge artesanals i la totalitat de la seva producció a la ciutat de Barcelona. Aquestes particularitats tan especials 
els ha posicionat com a marca de culte a nivell internacional, especialment en mercats tan exigents com el japonès.

Objectius

• Conèixer la història i les 
principals característiques de 
l’espai on us trobeu.

• Conèixer els processos de 
confecció i manufactura de calçat 
de caràcter esportiu i urbà.

• Redescobrir la història de 
l’esport a través dels dissenys 
mítics de MaTeS.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

S’exposaran les principals 
característiques d’un projecte que 
s’ha adaptat al món contemporani 

sense perdre la seva identitat i 
autenticitat.

Coneixerem els processos de 
confecció i muntatge de les 

vambes MaTeS, així com tota la 
informació necessària per 
identificar un bon calçat.

Activitat per a la reflexió

Reflexionarem sobre el comerç 
especialitzat i de qualitat en 
contraposició al comerç de 

masses, la procedència de les 
matèries primeres, així com l'ètica 

i la responsabilitat que té el 
consumidor a l'hora d'adquirir 

productes.

Activitat pràctica

L’alumnat podrà dissenyar les 
seves pròpies vambes i aprendre a 
emplenar una fitxa de producció 

amb tots els detalls necessaris per 
a poder manufacturar 

correctament unes sabatilles 
esportives.
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Àrees relacionades

• Cicle superior d'educació primària:Coneixement del medi social i cultural | Educació per al desenvolupament 
personal i la ciutadania | Matemàtiques.

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

• Batxillerat i formació professional:Humanitats i ciènies socials | Matemàtiques | Economia de l'empresa.

L’objectiu és que tot l’alumnat s’apropi al món del calçat des d’una perspectiva allunyada de les grans corporacions i 
multinacionals, descobrint el producte des d’un punt de vista qualitatiu, posant en valor la manufactura artesanal i 

local.

• Els i les alumnes tindran l'oportunitat de veure tot el procés de confecció d'una sabata.
• Aprendran què és i perquè serveix una fitxa de producció. •Emplenaran una fitxa de producció d'exemple.

• Podran, mitjançant una plantilla predeterminada, dissenya el seu propi model de sabatilla esportiva.
• La importància dels antics oficis i les tradicions.

• La diferenciació del comerç especialitzat.
• Treballaran la historia del comerç i en especial la tradició, la innovació, especialització  i l'artesanat.

Altres propostes de treball per complementar l'activitat:

• Aspectes històrics del comerç, la seva evolució al llarg de la història.
• L'esport i la importància d'una indumentària adequda.

• La moda en el calçat.
• La importància dels oficis i l’artesania.

• La diferenciació del comerç especialitzat.

Continguts específics per nivells educatius


