
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Ortogan
C/ Acàcies, 6-8

Una cadira, una caixa, un coixí, un ganivet, o un rellotge poden canviar la vida d'una persona gran. A Ortogan 
descobrirem diferents productes i serveis que ajuden la gent gran i les persones amb qualsevol discapacitat a millorar 
la seva qualitat de vida. En aquesta botiga de nova creació, però amb anys d’experiència en el món de la salut, hi 
trobareu un servei únic i innovador!

Objectius

• 	Conèixer les característiques 
d’aquest establiment i dels serveis 
que s’hi ofereixen.

• 	Conèixer què li cal saber a un 
bon comerciant per satisfer les 
necessitats del mercat.

•	 Obrir horitzons als estudiants 
sobre possibles sortides laborals.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Visita comentada a la botiga, per 
tal de conèixer els productes i els 

serveis que s’ofereixen.

Activitat per a la reflexió

Els/les alumnes prendran 
consciència de les dificultats que 

es presenten a persones amb 
alguna discapacitat física.

Activitat pràctica

Els/les alumnes experimentaran 
diferents gadgets que es poden 

trobar a Ortogan. Amb unes pinces 
órtopèdiques probaran d'agafar 

pilotes del terra, també provaran 
altres estris per tal d'entendre i 
sàpiguen què representa viure 

amb alguna dificultat de mobilitat.

EI, EP, ESO, BATX, FPGM, FPGS, PFI

Català  Castellà

Dl Dt Dc Dj Dv

10 a 14h i de 16 a 20h

Novembre Gener Febrer Març Abril
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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 social i cultural | Educació artística | Educació per al desenvolupament 

personal i la ciutadania | 
•	 Educació secundària obligatòria: Crèdits de síntesi | Educació per la ciutadania i drets humans | Àmbit Cultura i 

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

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

•	 En aquesta visita l’alumnat aprendrà a augmentar la mobilitat del dia a dia amb l’ajuda dels estris que es venen a 
Ortogan. 

• 	Faran  una activitat pràctica que consistirà a recollir pilotes del terra amb unes pinces. 

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

• 	L’alumnat aprendrà aspectes tècnics i d’organització d’una botiga. 
•	 Prendran consciència de la cura de la gent gran i/o de les persones amb alguna discapacitat.

• 	Els/les alumnes aprendran les diferents característiques dels estris que es venen a Ortogan i podran experimentar 
amb alguns d’ells. 

 Altres propostes de treball per completar l’activitat: 

•	 Prendre consciència de les dificultats amb les quals es poden trobar la gent gran o gent amb mobilitat reduïda. 
•	 El procés d'envelliment.

Continguts específics per nivells educatius


