
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Mobles San Ramos
Avda. de Vallcarca nº, 60

Visitant aquesta botiga de mobles coneixerem de primera mà els oficis de fuster i de tapisser. Entrarem en el món de 
la decoració: mobles, matalassos, escriptoris, cadires... i aprendrem a fer de tapissers i fusters tot restaurant una 
cadira!

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 d’oficis.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Visita comentada a l’espai destinat 
a la venda. Les característiques de 

l’establiment i la seva història. 
Conèixer els productes i serveis 

que s’ofereixen.

Activitat per a la reflexió

L'alumnat coneixerà els oficis de 
fuster i tapisser.  Dos oficis molt 

antics però que encara estan 
vigents donada la importància que 

té el servei que donen. També 
s'introduirà en l'activitat de vendre 

mobles amb les seves 
particularitats i especialitats.

Activitat pràctica

L'alumnat aprendrà algunes 
tècniques emprades en fusteria i 

tapisseria. Faran un simulacre 
d'entapissar una cadira amb la 
manipulació d'eines pròpies de 

l'ofici.
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Àrees relacionades

•	 Cicle inicial d’educació primària: Coneixement del medi social i cultural | Àmbit llengües | Esducació artística | 
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania | Matemàtiques.

•	 Educació secundària obligatòria: Ciències socials | Llengües | Crèdit de síntesi | Educació per la ciutadania i drets 
humans | Economia i emprenedoria | Educació visula i plàstica | Culrura i valors ètics.

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

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat de cicle inicial d’educació primària:

• Amb aquesta visita l’alumnat coneixerà l’activitat comercial de la venda de mobles i complements per la llar. A la 
vegada que coneixerà dues professions associades a aquesta activitat: l’ofici de fuster i de tapisser.

• Els i les alumnes realitzaran un taller d’entapissar una cadira. Aprendran tot el procés a seguir des de la preparació 
de la tela, la preparació de la fusta, les eines: la serra, el tornavís, el martell, les tisores. Els materials: els farciments, 

els adhesius, les teles, les grapes, etc.
Serà tota una experiència que els permetrà enriquir el seu vocabulari amb la incorporació de nous termes propis de 

l’activitat.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació 
professional:

• Amb aquesta visita l’alumnat entrarà en el món d’un negoci familiar amb més de 40 anys d'antiguitat, dedicat a la 
venda de tot tipus de mobles (menjadors, dormitoris, juvenils, rebedors, etc.) També articles de descans (sofàs, 

butaques, matalassos, canapès, somiers, pufs, etc.), mobles auxiliars i articles de decoració, complements de la llar i 
objectes de regal. Podrà conèixer com es gestiona un negoci d’aquestes característiques i quines habilitats es 

requereixen.
Els i les alumnes realitzaran un taller d’entapissar una cadira. Aprendran tot el procés a seguir des de la preparació de 
la tela, la preparació de la fusta, les eines: la serra, el tornavís, el martell, les tisores. Els materials: els farciments, els 

adhesius, les teles, les grapes, etc.
Serà tota una experiència que els permetrà enriquir el seu vocabulari amb la incorporació de nous termes propis de 

l’activitat.

Altres aspectes de treball per complementar l’activitat:

•	 Els gremis i el oficis.
•	 Tècniques d’entapissar.

•	 Les fustes, les diferents procedències i qualitats.
•	 L’evolució del mobiliari en la civilització.

Continguts específics per nivells educatius


