
RELATS ARRELATS. ELS OFICIS
Descobrim els oficis

ACTIVITAT EDUCATIVA 

OBJECTIUS

• Deixar-nos fascinar pel món dels relats i de  
 la saviesa popular que contenen, al voltant  
 dels oficis i el treball.
• 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.
• Relacionar els oficis amb el concepte de   
 sostenibilitat i economia circular. 
• Reflexionar sobre quines habilitats i actituds  
 feien possible aquestes feines.
• Fomentar l’observació i l’esperit crític.

DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
1h 30’ 

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

Nivell 
Educació Infantil, Educació Primària, 
Educació Especial, intergeneracional.

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.
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DESCRIPCIÓ

La saviesa popular ens acompanyarà en aquest taller en el qual, mitjançant el relat de dites, contes i 
contalles sobre els oficis descobrirem, de manera participativa i lúdica, com eren els oficis tradicionals 
del món rural. 

Els diversos espais del museu esdevindran els magnífics escenaris de les rondalles dedicades als oficis.

Fent volar la imaginació i meravellats pels relats i els aprenentatges que contenen, anirem descobrint 
com són els oficis tradicionals, quin paper poden tenir en el present i quins aprenentatges ens proposen 
per al nostre creixement i per a la sostenibilitat del nostre entorn. 

A partir dels materials i reproduccions d’objectes que podran tenir a les mans, esmolarem l’observació i 
coneixerem algunes de les eines que s’utilitzaven, els materials i recursos naturals amb què treballaven 
i l’enginy que hi ha al darrere de tot plegat.

Un cop acabada la sessió dels relats, podrem reflexionar sobre la riquesa que ens aporta la memòria 
dels objectes que conserva el museu per al nostre present i el nostre futur i 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.
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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.
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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’argumen-
tació per superar prejudicis i consolidar el pen-
sament 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. 




