
APRENENTS! 
Visita guiada als oficis

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 
Educació Primària i Secundària, 
Batxillerat, Cicles Formatius, Educació 
Especial, públic familiar i general. 

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 valorar les pràctiques relacionades amb 
les cures i la sostenibilitat de la vida: reparar, reutilitzar, reciclar, reduir, cuidar, compartir... Dels oficis 
d’ahir a l’economia circular de demà.

• Conèixer els oficis tradicionals del món rural.
• Descobrir les eines i les habilitats emprades  
 per desenvolupar la feina del pagès i dels   
 oficis complementaris.
• Adonar-se com tots aquests oficis utilitzaven  
 recursos naturals per fabricar les seves eines o  
 materials.
• 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.
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DESCRIPCIÓ

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 o desaparegut? 

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 cisteller no s’hauria pogut guardar ni transportar res; 
i no hi hauria hagut fusta si abans el llenyataire no hagués fet la seva feina. 

Parlem doncs, d’oficis complementaris al pagès. Per a tots aquests oficis s’utilitzaven recursos naturals: 
fusta, ferro, cuir, llana...  

Reflexionarem a partir d’aquesta idea 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.
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Garantir una educació inclu-
siva,   equitativa i de quali-
tat i promoure oportunitats 
d’aprenentatge permanent per a 
tothom. 

Aconseguir  que les ciutats i els 
assentaments humans siguin in-
clusius, segurs, resilients i sos-
tenibles.

Promoure el creixement econò-
mic sostingut, inclusiu i soste-
nible, l’ocupació plena i pro-
ductiva i el treball digne per a 
tothom. 

Garantir modalitats de consum i 
producció sostenibles.
• Conèixer les estratègies i pràcti-
ques de la producció i el consum 
sostenibles.

• Ser capaç d’actuar de manera crítica en el seu 
paper de part interessada activa en el mercat.

Protegir, restaurar i promoure 
l’ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres, gestionar sostenible-
ment els boscos, lluitar contra 
la desertificació,  aturar i inver-

tir la degradació de les terres i aturar la pèrdua 
de biodiversitat.

• Ser capaç de qüestionar el dualisme ésser humà/
natura i comprendre que formem part de la natura, 
que no en som aliens.
• Ser capaç de crear una visió de vida en harmonia 
amb la natura.
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COMPETÈNCIES REFERENTS A L’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (EDS) 

• Competència de pensament sistèmic.
• Competència d’anticipació.
• Competència estratègica.
• Competència de col·laboració.

• Competència de pensament crític.
• Competència d’autoconsciència.
• Competència integrada en la resolució de pro-
blemes.



APRENENTS! 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CONTINGUTS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT DE 
CONEIXEMENT DEL MEDI
Dimensió món actual
Competència 2. Interpretar el present a partir 
de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del 
temps, per comprendre la societat en què vivim.

Dimensió tecnologia i vida quotidiana
Competència 9. Utilitzar materials de manera 
eficient amb coneixements científics i criteris 
tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.

Dimensió ciutadania
Competència 11. Adoptar hàbits sobre 
l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixe-
ments científics i socials per esdevenir un consu-
midor responsable.
 
Continguts clau
• Canvi i continuïtat.
• Sistema físic.
• Economia i sostenibilitat.
• Biodiversitat i sostenibilitat.
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT 
D’EDUCACIÓ EN VALORS
Dimensió personal 
Competència 1. Actuar amb autonomia en la 
presa de decisions i assumir la responsabilitat 
dels propis actes.

Competència 3. Qüestionar-se i usar 
l’argumentació per superar prejudicis i consoli-
dar el pensament propi. 

Dimensió social
Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris 
ètics per cercar solucions alternatives als proble-
mes. 

Continguts clau
• Autonomia i responsabilitat.
• Coherència.

• Pensament crític i creatiu.
• Pensament argumentatiu.
• Implicacions de la pròpia conducta en l’entorn.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT 
CIENTIFICOTECNOLÒGIC
Dimensió indagació de fenòmens naturals i de 
la vida quotidiana
Competència 5. Resoldre problemes de la vida 
quotidiana aplicant el raonament científic.

Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la 
vida quotidiana 
Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de 
la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del 
seu funcionament, manteniment i accions a fer 
per minimitzar els riscos en la manipulació i en 
l’impacte mediambiental.
 
Continguts clau
• Model d’ésser viu.
• Objectes tecnològics de la vida quotidiana.
• Impactes mediambientals de l’activitat humana. 
Recursos naturals: renovables i no renovables.
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT DE 
CULTURA I VALORS
Dimensió personal  
Competència 1. Actuar amb autonomia en la 
presa de decisions i ser responsable dels propis 
actes.
 
Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumen-
tació per superar prejudicis i per consolidar el 
pensament propi.

Dimensió sociocultural
Competència 9. Analitzar críticament l’entorn 
(natural, cientificotecnològic, social, polític, 
cultural) des de la perspectiva ètica, individual-
ment i de manera col·lectiva. 

Continguts clau
• El dubte i la formulació de les bones preguntes 
com a inici de la reflexió.
• Els criteris com a fonament de la presa de 
decisions.

• El medi natural i les seves implicacions (ètica del 
consum, medi ambient).

Dimensió medi ambient
Competència 11. Adoptar mesures amb criteris 
científics que evitin o minimitzin els impactes 
mediambientals derivats de la intervenció hu-
mana.

Continguts clau
• El dubte i la formulació de les bones preguntes 
com a inici de la reflexió.
• Els criteris com a fonament de la presa de 
decisions.
• El medi natural i les seves implicacions (ètica 
del consum, medi ambient).

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT 
SOCIAL
Dimensió històrica
Competència 1. Analitzar els canvis i les con-
tinuïtats dels fets o fenòmens històrics per 
comprendre’n la causalitat històrica.

Dimensió geogràfica
Competència 5. Explicar les interrelacions entre 
els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les 
activitats humanes en el territori amb criteris de 
sostenibilitat.
 
Continguts clau
• Vincles entre el passat, el present i el futur. 
L’empatia històrica.
• Interacció entre els grups humans i el medi. Ac-
tivitats econòmiques i el seu impacte mediambien-
tal. Matèries primeres i fonts d’energia.




