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Taller Oficis, eines i feines!  

  

Vivim en un món que canvia constantment i aquest canvi el podem veure reflectit en 

molts aspectes de la vida quotidiana. Un d'ells és l'ofici que desenvolupem i les eines 

que el fan possible. Les feines han anat canviant de manera vertiginosa al llarg del segle 

XX i inicis del segle XXI. Aquest canvia ha comportat l'aparició de noves eines que ens 

faciliten la feina i una variació en el mode de vida i en el paisatge que ens envolta. A 

través d'un conte ens aproparem a la vida d'un nen i una nena actuals que ens expliquen 

com era la vida en època dels besavis, els avis i els pares quan eren uns infants i la 

compararem amb el món actual.   

  

Coneixements previs  
• Haver parlat sobre els oficis familiars.  

  

Competències bàsiques  
Conviure i habitar el món  

• Situar etapes i fets de la historia personal per entendre el pas del temps.  

• Descriure canvis i continuïtats.  

• Plantejar preguntes.  

• Identificar evidències i treure conclusions.  

• Participar en un treball col·lectiu a l’aula.  

  

Competències comunicatives  

• Expressar idees i organitzar informacions.  

• Comunicar idees i informacions de forma oral.  

• Utilitzar vocabulari adequadament.  

  

Competències metodològiques  

• Plantejar preguntes que siguin objecte d’investigació.  

• Utilitzar habilitats per al tractament de la informació.  

• Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’informació.  

  

Competències personals  

• Buscar els fonaments de la seva identitat.  

• Desenvolupar habilitats personals que afavoreixin les relacions interpersonals.  

  

Objectius   
• Relacionar els coneixements de l’alumnat sobre la concepció del món que els envolta 

amb la imatge de la seva població abans.   
• Distingir entre oficis antics i oficis moderns.  
• Usar les fonts primàries (objectes i fotografies) per tal de fer un treball de recerca.  
• Identificar oficis antics en imatges de fotografies.  
• Conèixer els noms dels oficis antics i els objectes que empraven.   
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• Familiaritzar-nos i reconèixer els objectes i oficis antics.  

• Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.  

• Estimar el patrimoni històric.  

• Aprendre amb els companys.  

  

Estratègies d’aprenentatge   
• L’enunciació de preconceptes a través d’un conte participatiu.  

• La descoberta dels oficis i eines del passat.  

• La realització de diferents jocs per descobrir quins eren els oficis dels ciutadans.  

• L’observació de materials didàctics.  

• L'anàlisi de reproduccions.  

• La manipulació de material didàctic.  

• La valoració de la necessitat de protegir i preservar el patrimoni cultural.  

  

Idees clau  
• La població abans-ara.  

• Els oficis dels besavis.  

• Els oficis del segle XXI.  

• Els objectes emprats en els oficis.  

• Les dites populars.  

• La pervivència d'alguns oficis.  

  

Mètode pedagògic   
• Ens aproparem al món del oficis i moderns a través de la narració d'un conte 

participatiu en el que l'alumnat haurà d'anar col·locant i muntant la història d'un nen 

i una nena actuals.  

• A través d'un mercat, cada participant escollirà l'objecte d'un ofici ajudat d'una fitxa 

informativa.  

• Posteriorment, haurà de relacionar l'objecte amb l'ofici al que pertany, gràcies a la 

lectura d'un petit document.  

• Mitjançant una exposició fotogràfica, en forma de joc, cada participant haurà de 

relacionar el seu objecte amb la imatge del ofici corresponent.  

• Entre tots decidirem quins oficis són actuals, quins són moderns i quins poden ser de 

les dues èpoques.  

• Finalment, per grups, treballarem unes dites d'oficis.   
 

Temps i necessitats  
El temps total del taller és de dues hores. 

És recomanable fer aquesta activitat en una aula espaiosa.         

 

  


