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PRESENTACIÓ DE LA VISITA- TALLER “Coneixem l’Arxiu i treballem amb 
documentació històrica. La Industrialització a Vic”  
 
 
La visita-taller “Coneixem l’Arxiu i treballem amb documentació històrica. La 
Industrialització a Vic” organitzada per l’Arxiu Comarcal d’Osona és una 
activitat didàctica adreçada als alumnes de secundària i batxillerat.  
 
La primera part de l’activitat és una presentació explicativa del què és un arxiu i 
de com s’hi treballa. Segueix la visita guiada a les instal·lacions interiors on 
s’ensenyen diferents suports documentals, formats i altres curiositats. I la visita 
s’acaba, o es comença, amb una exposició de documents fotogràfics que 
il·lustren la història de la fotografia a la comarca d’Osona. 
 
A la segona part és quan es treballa amb la documentació històrica. L’arxiver/a 
ensenya els documents originals objecte de l’activitat didàctica als alumnes i els 
explica el valor de les fonts primàries. Aleshores cadascun dels alumnes escull 
un dels documents que tenen dins del dossier i l’estudia. Després, es posa en 
comú tots aquells aspectes que més els hi han cridat  l’atenció.  
 
La durada aproximada del taller és de dues hores amb una pausa. 
 
En el taller “La industrialització a Vic” els alumnes treballen nou documents 
extrets dels fons d’empresa i col·leccions de l’Arxiu. S’han escollit aquells 
documents que pel seu contingut fossin més pròxims als alumnes atès que a 
joves de principi de segle XX:  contractes d’aprenents, valors  monetaris, 
fotografies panoràmiques del perfil urbà i premsa històrica.   
 
Amb el conjunt de documents es tracta d’avaluar el canvi en:  
-- les condicions de treball dels obrers i com s’hi van incorporant millores 
laborals (de contractes sense cap dret a afiliació a la seguretat social) 
-- en el paisatge urbà (construcció de fàbriques) 
-- en la incidència de la premsa en tractar notícies relacionades amb les 
indústries i, 
--  avaluar detalls de la vida quotidiana com és la relació entre sous i preus 
d’alguns productes de primera necessitat. 
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Document 1: Contracte d’aprenents (1912-1917) 
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Document 6: Circulars de la FET i de les JONS que regulen els salaris 
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