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ESO. XARXES, AGULLES I MARTELLS  

Dels oficis del passat a les professions del present  

Visita a la exposició 

Els oficis d’avui no són ben bé com els e fa cent anys. L’activitat ens permet analitzar de quina 

manera han anat canviant els oficis, tant pel que fa a processos tècnics que es feien servir, com 

en relació a l’aportació que cada ofici o professió ha fet per al benestar de les comunitats. 

Explotarem els objectes que es feien servir en el passat per tal d’aprofundir en les eines i 

tecnologies pròpies d’oficis com la pesca, la pagesia, la ramaderia i el tèxtil, entre d’altres. La 

visita aprofundeix en els canvis tecnològics implicats en l’obtenció i producció de bens 

essencials i les diferents relacions amb el medi. 

 

COMPETÈNCIES 

 Àmbit cientificotecnològic     Tecnologia vida quotidiana 

 Àmbit social      Patrimoni Cultural 

 Comunicativa lingüística i audiovisual   Artística i cultural 

 Autonomia i iniciativa personal    Aprendre a aprendre 

OBJECTIUS 

 Investigar sobre les característiques d’oficis tradicionals 
i de la seva cultura material. 

 Comparar els oficis tradicionals amb les professions 
actuals. 

 Reflexionar sobre els oficis i les professions en relació al 
funcionament de l’economia i la societat. 

 Posar en pràctica estratègies de comunicació oral. 

 

CONCEPTES CLAUS 

 Investigació guiada  

 Treball col·laboratiu 

 Sostenibilitat 
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 Durada: 90 minuts (pausa inclosa)    

 Nombre d’alumnes: grup aula (fins a 25) 

Objectius  

L’alumnat treballarà a través de l’observació dels objectes de la col·lecció i de la seva 

contextualització dramatitzada els següents aspectes: 

 Es familiaritzarà amb les característiques d’oficis tradicionals i de la tecnologia i cultura 

material associada a ells, tot establint connexions entre aquests i les professions actuals.  

 Reflexionarà sobre la complementarietat i l’articulació dels diferents oficis i professions pel 

funcionament de les societats. 

 Posarà en pràctica estratègies de treball col·laboratiu. 

 Elaborarà habilitats d’argumentació per expressar oralment punts de vista i opinions. 

 Adquirirà pautes de comportament, observació i gaudi en un museu. 

 Descobrirà les col·leccions del museu. 

 

Àrees del currículum 

Les activitats proposades estan dirigides a contribuir a l’assoliment de les següents 

competències relacionades amb diverses àrees de coneixement:  

 Coneixement del medi natural, social i cultural 

 Cerca i contrast d’informació en diferents suports 

 Anàlisi diacrònica i sincrònica de l’evolució d’alguns aspectes de la vida quotidiana 

 Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, en la història 

 Educació artística 

 Paper social i cultural del patrimoni i les manifestacions artístiques.  

 Llengua catalana  

 Dramatització de contes i altres textos literaris 

 Educació física 

 Experimentació del cos i del moviment com a instruments d’expressió i comunicació 

 

 


