
ÉS A LES TEVES MANS! 
Dels oficis tradicionals a l’economia circular

ACTIVITAT EDUCATIVA  

OBJECTIUS DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
1h 30’ 

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
Nivell  Cicle Superior de l’Educació 
Primària i Educació Secundària.

Grups
Grup classe / màxim 30 participants.

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per 
alumne

Dels oficis d’ahir, a l’economia circular de demà.
 
Com eren els oficis tradicionals en el món rural? Talment com aprenents, ens posarem a la pell 
dels nostres besavis per descobrir feines que eren importants i imprescindibles en la vida al camp. 
Coneixerem algunes de les eines que s’utilitzaven, els materials i recursos amb què treballaven i la 
tecnologia que, sovint, facilitava la vida i la feina.
I ara, encara existeixen? Quina és la nostra relació amb els materials, els objectes, el consum? Una rica 
memòria que ens farà reflexionar sobre la necessitat de posar en valor les pràctiques relacionades amb 
les cures i la sostenibilitat de la vida: reparar, reutilitzar, reciclar, reduir, cuidar, compartir...

• Conèixer els oficis tradicionals del món rural. 
• Experimentar algunes de les tasques dels oficis  
 tradicionals.
• Descobrir les eines i les habilitats emprades  
 per desenvolupar la feina del pagès i dels   
 oficis complementaris.
• Conèixer què és l’economia circular i com   
 alguns oficis l’aplicaven.
• Reflexionar sobre quines habilitats i actituds  
 feien possible aquestes feines.
• Fomentar l’observació i l’esperit crític.



ÉS A LES TEVES MANS!   

DESCRIPCIÓ

A partir d’una dinàmica de joc i descoberta, visitarem les sales del museu que ens mostren alguns dels 
oficis que eren importants i necessaris en la vida al camp i del pagès. 

Encara existeixen aquests oficis? S’han transformat? Han desaparegut? 

Ens posarem a la pell dels nostres besavis i descobrirem uns oficis que requerien un llarg aprenentatge, 
demanaven paciència i predisposició a la feina ben feta. Ens meravellarem amb l’enginy de les eines que 
fabricaven els artesans, la tecnologia del moment que facilitava la feina i la vida al món rural. Aquestes 
eines eren el producte del treball acurat i rigorós de llenyataires, ferrers, corders, fusters... 

Hi havia una sèrie d’oficis imprescindibles per dur a terme els treballs agrícoles; sense l’acció dels 
ferrers, serrallers i fusters no hi hauria hagut eines; sense la mà del baster no s’hauria pogut tirar 
del carro ni aparellar el bestiar; sense l’obra del terrisser o el cistellers no s’hauria pogut guardar ni 
transportat res; i no hi hauria hagut fusta si abans el llenyataire no hagués fet la seva feina. 

Parlem doncs, d’oficis complementaris al pagès. 

Podrem experimentar, tocar, olorar els recursos naturals que s’empren en aquests oficis: la fusta, ferro, 
cuir, llana,...  

Ens preguntarem què són aquests materials i d’on vénen per reflexionar sobre com els humans ens hem 
relacionat tradicionalment amb el nostre entorn, les lliçons de sostenibilitat que ens aporten i com hem 
de repensar les formes de producció en el futur.


