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 1. INTRODUCCIÓ 

 
Una de les grans novetats dels darrers anys en l’educació pública catalana, ha estat el fet de 
veure que l’educació tradicional no és tant eficaç com creiem. Classes magistrals, professors 
autoritaris, memorització com a mètode d’aprenentatge, han acabat perdent la credibilitat, i 
cada cop més se’ns demana als futurs professors que innovem, que ens involucrem més en 
l’educació. Des del Màster que tots estem cursant se’ns insisteix en el fet d’aplicar 
metodologies més innovadores i que han demostrat eficàcia en certs àmbits i amb certes 
restriccions, però en el fons, són millors que les que hem viscut (o patit) els que vam estudiar 
secundària fa uns anys. 
 
A classe ja disposem d’eines suficients per innovar, sempre i quant el professorat les conegui, 
cregui en elles i tingui la voluntat de posar-les en pràctica. Aprenentatge basat en problemes o 
en projectes, coeducació, treball cooperatiu o col·laboratiu en són alguns exemples. 
 
Però cal anar més enllà. No ens podem quedar només amb el treball d’aula, de la mateixa 
manera que no podem pretendre que els estudiants d’avui aprenguin Tecnologia si no obren el 
seu camp de visió i se’ls permet veure, tocar i conèixer de primera mà l’entorn tecnològic del 
seu voltant. De la mateixa manera que es critica el fet d’utilitzar eines TIC de forma tradicional 
(utilitzar la pissarra digital per exactament el mateix que la de tota la vida), també és criticable 
que es parli de processos i transformacions tecnològiques sense sortir de l’aula i sabent que el 
patrimoni industrial del nostre país va ser (i segueix sent) molt gran.  
 
Sóc Berguedà i me’n sento orgullós, i per això vull intentar millorar les visites que es fan a dos 
dels Museus més importants de la comarca pel que fa a processos industrials i a tecnologia en 
general: el Museu de les Mines de Cercs i el Museu de la Colònia Vidal de Puig-Reig. Vull que 
els estudiants de 2n d’ESO entenguin i apreciïn aquest patrimoni, perquè sàpiguen d’on venen i 
on probablement treballaven els seus avis, ja que considero que part de la cultura de l’esforç 
s’està perdent, i què millor que veure com es treballava en les llargues jornades laborals per 
apreciar els beneficis que aporta la tecnologia a la societat i l’evolució que hem tingut com a 
país. 
 
Amb aquestes visites es pretén substituir part del temari que es dona a les classes de 
Tecnologies per dues visites, emmarcades en el contingut del Currículum vigent d’Educació 
Secundària Obligatòria del Decret 143/2007, sobretot pels continguts d’Electricitat i de 
Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana.  
 
Alguns dels objectius d’aquest treball són:  
 
- Conèixer l’entorn històric industrial de la comarca del Berguedà 
- Observar i interactuar amb l’entorn durant les visites 
- Elaborar i desenvolupar activitats per als alumnes 
- Gaudir de la visita i extreure conclusions i relacionar-ho amb el currículum de 2n d’ESO 
(generació d’energia, caracterització de l’obtenció de matèries primeres, valoració de l’impacte 
de la transformació de les matèries primeres etc) 
- Contribuir en l’adquisició del màxim de competències bàsiques durant i després de les 
sortides (elaborant un petit treball i una exposició oral) 
- Formar als alumnes no només tècnicament sinó culturalment  
 
A més es desenvoluparà tota la documentació necessària pels professors per portar a bon 
terme la sortida, informant de com es pot planificar la visita (horaris, grups, preus...) i elaborant 
tota la documentació necessària pels alumnes i pels professors necessàries. 
 
Per a l’elaboració d’aquest treball s’han realitzat dues sortides. La primera a la Colònia Vidal de 
Puig-Reig el dia 23 de Març del 2012, visita concertada prèviament i amb la qual em vaig unir a 
una visita que tenien concertada amb alumnes de 2n d’ESO i la segona el dia 16 de Maig del 
2012 amb un institut de Sarrià. 
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 2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

 
Primerament voldria dir que no existeix un problema com a tal, sinó que hi ha diverses millores 
que es podrien introduir en el curs de 2n d’ESO perquè els alumnes s’impliquin més, es motivin 
i alhora coneguin el seu entorn històric. 
 
Està clar que aquest treball està destinat a instituts del Berguedà bàsicament, perquè la 
vinculació amb les visites serà més gran degut a la proximitat i a la història de la comarca, però 
també pot servir per a qualsevol altre institut sense haver-hi restriccions. De fet, els dos museus 
reben visites gairebé diàries de diferents escoles i instituts d’arreu de Catalunya. 
 
Com ja s’ha comentat a la introducció, crec que explicar un procés tecnològic des de l’aula 
ordinària o des de l’aula taller és menys atractiu pels alumnes que no pas fer una sortida. Els 
alumnes molts cops no escolten, estan faltats de motivació, de noves perspectives, d’estímuls 
que els professors els hem de donar perquè despertin la curiositat i mostrin interès, i en 
definitiva aprenguin més. Per aquest motiu fer una sortida és una molt bona opció, sempre i 
quant es treballin els continguts que s’haurien de fer a classe i en aquest cas és així per les 
dues sortides programades. 
 

 
Figura 2.1 – Con de Dale 

 
No es tracta només de fer una sortida perquè l’alumnat es distregui, sinó de fer que aprenguin 
gairebé subliminalment. Ells ho veuen com un esbarjo, un premi que se’ls dona de tant en tant 
al llarg del curs. Nosaltres ho veiem com una altre manera de fer que aprenguin, alternativa a 
les classes ordinàries però mai substitutiva, i per això hem de realitzar activitats que els motivin 
i que estiguin ben planificades i emmarcades dins del currículum de secundària. 
A més les sortides posen a l’alumne davant de situacions reals i contextualitzades al seu 
entorn, i a més es posen en joc altres habilitats i capacitats de l’alumne, així com aspectes 
actitudinals envers el que se’ls plantegi durant la visita, tal com es pot veure a la Figura 2.1 en 
el “Con de Dale”, on la observació o la discussió i debat permet als alumnes retindré millor i 
durant més temps la informació rebuda. 



Planificació de dues sortides de l’assignatura Tecnologies  de 2n d’ESO a la comarca del Berguedà. 

 
7 

 
D’altra banda trobem un problema que poden tenir els professors abans de fer una sortida, que 
és no tenir documentació sobre el que anirem a visitar. Si el professorat no coneix la visita que 
farà no pot transmetre la motivació suficient als alumnes, els quals es veuran desencantats si 
el professors no els fa una bona preparació prèvia de la sortida. 
Això ajudarà a que els alumnes coneguin quins són els objectius de les sortides abans de fer-
les i com se’ls avaluarà, sistema que gairebé mai es porta a terme. 
 
Un altre dels problemes que trobem a secundària és que no es fan suficients treballs en grup. 
Com hem vist durant el Màster, el treball cooperatiu o l’aprenentatge basat en problemes 
funciona. Però cal dir que les primeres experiències no solen sortir com cal: tant el professor 
com els alumnes necessiten un rodatge. Per aquest motiu pot ser bo que els alumnes facin un 
treball en grup el qual presentaran a classe, com a primer contacte amb el que es podrà fer 
més endavant amb la metodologia PBL o treballs cooperatius. D’aquesta manera es potenciarà 
el treball en equip i també les habilitats socials que tant poc es treballen actualment. 
 
Un altre dels problemes que es pot comprovar durant les visites als museus és que s’incideix 
molt en l’estil de vida que duien els treballadors, tant de la mina com del tèxtil. Crec que és 
molt bo que els alumnes ho coneguin i no és criticable, però en alguns casos la visita de 
tecnologia acaba sent només d’història. Això es reflexa amb alguns dels quaderns de treball de 
que disposen els Museus, on s’evidencia que la majoria de preguntes que es fa als alumnes és 
de caire històric i no de caire tècnic. Per exemple, del Quadern Didàctic que ens han lliurat de 
la Colònia Vidal, el qual es lliura als estudiants que fan les visites, només hi ha 2 preguntes 
purament tecnològiques, tot i que al quadern es parla molt sobre les turbines (no s’ha pogut 
adjuntar cap dels Quaderns Didàctics utilitzats per qüestions d’autories que no ho permetien). 
Per aquest motiu s’intentarà encaminar les activitats cap a temes tecnològics. 
 
Aquest és un dels motius principals pels quals s’ha portat a terme aquest treball, per potenciar 
els aspectes de les visites que facin referència a la tecnologia i per donar suport als professors 
de tecnologia que vulguin programar aquestes visites.  
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 3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ  

 
Per abordar aquesta problemàtica s’elaborarà documentació respectiva a les visites

1
, perquè 

els professorat disposi de tota la informació necessària per portar-les a terme amb resultats 
òptims, des dels aspectes purament logístics i de recursos previs a la vista, passant per la 
documentació de la qual disposarà el professorat i també per la documentació dels alumnes, i 
acabant amb algunes consideracions a tenir en compte per a l’avaluació del treball realitzat. 
 
Per aquest motiu es creu convenient explicitar molt bé tot el que conté aquest treball, i que en 
definitiva és el que el professorat hauria de disposar abans de fer qualsevol sortida. Els punts a 
tenir en compte els definirem a continuació, i els agruparem en dues parts, una per a cada 
visita. A més tindrem en compte que en un dels casos caldrà fer una explicació prèvia a la visita 
per part del docent, un treball durant la visita i un treball posterior amb exposició oral, mentre 
que en l’altre només hi haurà un treball durant la visita i les indicacions anteriors del professor 
prèvies a la visita. 
 
Per a cada visita es prepararà el següent material: 

3.1 Consideracions prèvies 
 
 Necessitarem, com a mínim, tenir en compte les següents consideracions: 
 
- Autoritzacions necessàries del consell escolar (aprovades a l’inici del curs) 
- Autorització per escrit de les famílies  
- Assegurança escolar  
- Assignació del professorat responsable 
- Transports dels quals disposem  
- Horaris que cal respectar (dels museus i del viatge en general) 
- Àpats (si la visita és llarga) 
- Preus i descomptes per grups 
- Organització de la visita i pautes de comportament. 

3.2 Documentació per a l’alumne 
 
Bàsicament constarà de la doble pàgina del museu

2
 que se’ls lliurarà a l’entrada de la visita. No 

disposaran de més documentació, però caldrà tenir en compte les explicacions del professorat, 
sobretot pel que fa a l’activitat en grup i a la metodologia de treball (se’ls pot facilitar una guia 
per escrit sobre que cal tenir en compte a l’hora de fer el treball en grup i l’exposició oral, com 
una rúbrica per exemple). La doble pàgina constarà dels següents elements: 
 
- Introducció, breu descripció, dades de l’alumne 
- Activitats per a l’alumne (durant la visita) 
- Activitats d’ampliació i reforç (per fer durant la visita i/o a casa) 
 
A banda de la doble pàgina, se’ls haurà d’explicar prèviament a la visita que hauran de realitzar 
un treball en grup i una exposició oral pel treball de la Colònia Vidal (obviar aquest punt pel 
treball de les Mines de Cercs). Perquè no hi hagi problemes, caldrà que els alumnes ho tinguin 
per escrit per així poder-ho consultar en cas de necessitat. Així doncs els lliurarem uns fulls 
explicant: 
 
- Indicacions pel treball en grup i exposició oral  
- Criteris d’avaluació (rúbrica del treball en grup i exposició oral, així com de la doble pàgina) 

                                                 
1
 La documentació és una variació de la que vam utilitzar a l’assignatura de “Complements per la formació disciplinar 

en tecnologia” del Màster. 
2
 Al Annex trobareu les dobles pàgines corresponents a ambdós museus. 
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3.3 Documentació per al docent 
 
Aquesta és la part més interessant pel professorat un cop ja coneixem els detalls de la visita. 
Consta de la doble pàgina pels alumnes i la guia per al docent amb indicacions del professorat 
sobre el treball a fer. La doble pàgina ja l’hem comentat anteriorment (veure el punt anterior). 
Pel que fa a la guia docent, ha de tenir els següents apartats: 
 
0- Introducció 
 
1- Descripció de l’activitat 

 
a) Curs/Nivell 
b) Material necessari 
c) Metodologia i descripció de la visita 
d) Indicacions pel treball en grup i exposició oral 
e) Temporització 
f) Objectius 
g) Competències treballades 

 
2- Solucions a les activitats 
 
3- Criteris d’avaluació i rúbrica per l’avaluació de l’alumne 
 
4- Bibliografia i Webografia 
 
 
La part més important del treball la trobem a la guia per al docent, ja que en ella s’inclou la 
documentació de l’alumne solucionada i una guia complerta sobre què cal fer abans, durant i 
després de la visita. És evident que només és una guia o pauta d’actuació, cada professor/a ho 
pot adaptar de la manera que més li convingui, però incorpora suficients elements com perquè 
es pugui considerar un treball força complet. 
 
També són fonamentals les consideracions prèvies abans de fer la visita, ja que ha d’estar 
completament programada i el professorat acompanyant n’ha de conèixer tots els detalls. En 
aquest sentit no hi ha espai per a la improvisació, ja que si anem fent la visita sobre la marxa 
perdrem tota la credibilitat davant dels alumnes. Es pot assimilar a fer una classe sense haver-
la preparat: els alumnes no ens prendran seriosament si no veuen que controlem la situació. 
 
La doble pàgina pels alumnes també es descriu, però d’alguna manera ja està inclosa en la 
guia docent del professorat, concretament en la resolució de les activitats.  
 
A partir d’ara el treball s’estructurarà en dos apartats; una corresponent a la visita del Museu de 
la Colònia Vidal, i l’altre corresponent a la visita al Museu de les Mines de Cercs. Els punts dels 
quals constaran cadascun d’ells són els que s’han descrit anteriorment i que consten de tres 
parts: consideracions prèvies, documentació per a l’alumne i documentació per al docent. 
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 4. PROGRAMACIÓ D’UNA SORTIDA AL MUSEU DE LA 

COLÒNIA VIDAL 

4.1 Introducció 
 
El Museu de la Colònia Vidal és un dels museus que forma part de la xarxa de Museus del 
mNACTEC

3
 corresponent al àmbit territorial de Catalunya, i també forma part del Consorci del 

Parc Fluvial del Llobregat, el qual integra diferents colònies que podem trobar al voltants del riu 
més explotat del continent europeu, que és el riu Llobregat.

4
  

El Consorci integra diferents museus i espais de visita al llarg de la comarca del Berguedà i fins 
a Navàs, concentrant 16 colònies diferents en un tram de 20 quilòmetres de riu del baix 
Berguedà. 
 
És un dels museus més reconeguts a la comarca del Berguedà conjuntament amb el de les 
Mines de Cercs, i rep gairebé a diari visites de diferents escoles i instituts. El cap de setmana 
també es pot visitar sense concertar la visita. 
El museu de la Colònia Vidal no és un museu en si mateix. Es tracta d’un espai on anys enrere 
hi vivien i hi treballaven els treballadors de la Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón Ignacio 
Vidal y Hermanos. El que podem trobar no només és una fàbrica tèxtil, sinó un complex que 
ens explica com vivien abans aquestes persones que hi treballaven. 
 
Durant la visita es veurà la Fundació Vidal, la qual disposa d’una exposició permanent, un 
cinema, una biblioteca, el Bar Juventus i l’escola. També hi trobem altres espais com el teatre 
nou, les dutxes comunitàries, la Caixa d’Estalvis de Manresa, l’església parroquial, el pis dels 
treballadors, la cuina, els horts, la fàbrica, la torre de l’amo, el casal de la dona... i el que més 
ens interessa des de la vessant de tecnologia: la resclosa i el canal, la xemeneia, el magatzem 
de carbó, la caldera i la màquina de vapor, la turbina, la nau dels telers i la fàbrica. 
  
 Com s’aprecia, hi ha un munt de coses per visitar que ens transporten a una altre època, però 
que conserven encara molts elements d’obtenció i processat d’energia que són molt 
interessants per a l’assignatura. En el nostre cas, deixarem una mica de banda tot el fet històric 
per centrar-nos en el tecnològic, però aquesta visita es sol fer conjuntament amb el 
Departament d’Història o de Ciències Socials, de manera que ells s’encarregaran de la part 
històrica de la visita, que si bé hi farem èmfasi des de tecnologia, no en serà l’objectiu principal.  
 
De tota manera la visita guiada té dues parts clarament diferenciades: una part social on se’ns 
explica com vivien els obrers de la fàbrica i de quins recursos disposaven, i una altre part 
purament encarada a comprendre com es treballava, i això inclou tant l’explicació de les 
precàries condicions de treball, com l’explicació de quin objectiu té cada màquina i per acabar 
amb l’explicació d’alguns (pocs) detalls tècnics.  
 
Per aquest motiu es volen elaborar aquestes activitats, per aprofundir més en el tema 
tecnològic, però sobretot per completar la informació rebuda, ja que no s’exploren suficientment 
durant la visita. Així doncs, les activitats per fer durant la visita tenen una vessant més social, 
concordant amb la visita guiada, mentre que el treball de grup i l’exposició oral aprofundiran en 
els temes encetats durant la part tècnica de la visita, com poden ser la màquina de vapor, les 
turbines o el funcionament dels telers. 

                                                 
3
 Podeu trobar-ne més informació al web del Museu: http://www.mnactec.cat/ 

4
 Podeu trobar-ne més informació al web del Consorci: http://www.parcfluvial.cat/ 
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4.2 Consideracions prèvies 

4.2.1 Autoritzacions 
 
Abans de res evidentment necessitem l’autorització del nostre centre, i aquesta ens la donarà 
el Consell Escolar. Generalment s’aproven totes les sortides del curs abans d’iniciar-lo i 
aquestes han d’estar incloses a la Programació General Anual del centre

5
. 

També necessitem l’autorització dels pares (per escrit) conforme autoritzen als seus fills a 
realitzar aquesta sortida. Aquest document s’hauria de tenir signat abans de realitzar la sortida, 
sinó l’alumne no podrà assistir-hi. Hi ha la possibilitat de fer un document anual, per tal que no 
s’hagi d’autoritzar cada sortida que es faci. Si hi ha pernoctació caldrà una autorització 
específica. 
De tot això n’han d’estar assabentats els serveis territorials corresponents, ja que es modifica 
l’espai habitual d’activitats. 

4.2.2 Assegurança escolar 

 
Per a les activitats que es facin fora del centre, l’assegurança escolar obligatòria ja cobreix els 
desplaçaments, sempre i quan es facin dins de l’estat, que ja és l’activitat que ens ocupa. 
Així doncs no cal contractar cap altre assegurança extra, ja que els alumnes ja estan coberts 
en cas de possibles incidències.  
 

4.2.3 Assignació del professorat  

 
És evident que haurem de planificar qui acompanyarà als alumnes durant la sortida. Existeix 
una ratio específica que ens diu quants professors/es acompanyants necessitem en funció del 
nombre d’alumnes. En el cas de l’ensenyament a secundària parlem de 20 alumnes per 
acompanyant, tot i que el Consell Escolar por modificar-ho si ho veu convenient. 
A més el mínim d’acompanyants és de 2, i com a mínim un d’ells ha de ser professor/a del 
centre.

6
 

4.2.4 Transports  

 
El Museu de la Colònia Vidal és molt pròxim a la carretera C-16, concretament al quilòmetre 78. 
Per aquest motiu és molt accessible per transports públics, però a la comarca no són gaire 
abundants, i només hi ha una línia d’autocars que hi passi amb freqüència. La companyia 
Alsina Graells

7
 hi fa parades diàriament i amb certa freqüència, ja que el tram de Llívia a 

Barcelona i en concret de Berga a Manresa és força utilitzat pels habitants de la comarca 
(veure la Figura 4.1, on es situa el Museu de la Colònia Vidal) 
 
Per altra banda, hi ha l’opció de contractar un transport especial per aquest viatge, cosa que és 
la més habitual. Com s’ha comentat, el museu es visita diàriament per un o més grups, així que 
l’espai està habilitat per aquesta finalitat. Per aquest motiu no cal buscar aparcament perquè 
l’espai és molt ampli, i a més hi ha un espai especialment senyalitzat i indicat perquè els 
transports (autocars, furgonetes etc) aparquin durant la visita (es pot trobar just a l’entrada de la 
colònia).  
 
Per a buscar transport, el més habitual és contactar amb consergeria, ja que haurien de 
disposar de telèfons i documentació al respecte (o almenys sol ser-ne una de les funcions). 

                                                 
5 Article 19.4 de la Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el 

funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2011-2012  
6
 Article 19.4 de la Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el 

funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2011-2012 
7
 Horaris d’Alsina Graells disponibles a: http://www.alsinagraells.com/compra-y-horarios/rutas-y-

horarios/regionales/cataluna/?searchType=short&zone=7 
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Figura 4.1 – Situació del Museu de la Colònia Vidal 

4.2.5 Horaris  
 
Cal respectar els horaris establerts i no podem deixar lloc a la improvisació. No només hem de 
tenir en compte l’horari del museu, sinó també el del transport i el del centre. Així doncs hem de 
preveure quant durarà el viatge, l’hora de sortida i arribada del transport (cal avisar els pares en 
cas que sigui un horari diferent a l’habitual). Per acabar cal tenir en compte l’horari del museu, 
que actualment és aquest (per a més informació, podeu consultar la Bibliografia): 
 
Dies laborals: 
 
Cal concertar la cita amb antelació. L’horari no és fix, ja que s’haurà de negociar entre el museu 
i el centre, però en general podem dir que pot anar de les 9 del matí a 15 de la tarda. 
 
Caps de setmana i festius: 
 
Hi ha dues visites disponibles, la reduïda de 10:00 a 14:00 i la guiada que és a les 11:00.  
 
Cal tenir en compte que també hi ha dies festius, així que cal consultar-ho primer.  

4.2.6 Àpats 

 
Com hem vist, la visita generalment es porta a terme als matins i migdia, i per tant coincideix 
amb l’horari d’esmorzar i de dinar. Per aquest motiu cal anar preparats i prevenir als alumnes (i 
avisar els pares). A l’exterior del museu hi ha espai més que suficient per menjar amb bancs 
per seure, i també hi ha un bar a la disposició dels alumnes si així ho creuen convenient. 
En dies de pluja també és pot utilitzar el bar com aixopluc. 

4.2.7 Preus i descomptes per a grups 

El museu té un cost diferent en funció del tipus de visitant. L’entrada general és de 9 euros 
(amb 25% de descompte si disposem del Carnet Jove), i la reduïda de 6.75 €. Es poden 
beneficiar d’aquesta entrada reduïda en el següents supòsits:  

- Jubilats de més de 65 anys. 

- Estudiants de menys de 25 anys. 
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- Grups amb concertació prèvia (16 o més persones). 

- Altres: Estudiants de la UOC, socis Òmnium Cultural, Treballadors de la Diputació de 
Barcelona, estadants agroturisme , càmpings i hotels de la comarca, membres del Club3C, 
Carnet Xarxameg, tot ells acreditant-ho degudament.  

Per a grups de menys de 16 persones hi haurà un cost de 105 euros si desitgen ser 
considerats com a grup amb els avantatges que això suposa, és a dir, amb un monitor dedicat 
a explicar la visita. 

També hi ha entrada gratuïta per a menors de 7 anys, socis Club Super3, de Cavall Fort, amb 
Carnet Rural i Docents (presentant l’acreditació necessària). 

També disposen d’una entrada per visita reduïda, amb un cost de 4,5 euros per l’entrada 
general i amb un temps limitat (de 10 a 14 hores). 
 
Pel que fa a grups de secundària s’entén que es faran entre setmana i que per tant es 
concertaran anteriorment. Perquè tot funcioni correctament, cal acordar el dia i hora de visita, i 
cal fer-ho almenys amb un mes d’antelació.  
També cal presentar-se abans de l’hora de la visita a l’entrada del museu i fer el pagament el 
mateix dia de la visita a la primera planta de l’edifici seu del museu. 
Per acabar, cal tenir en compte que els estudiants han de pagar abans de fer la visita. Per 
evitar sorpreses, es sol estipular que han de pagar com a molt tard 15 dies abans de la visita, 
deixant els diners a secretaria i recollint-los tots abans de marxar. 
 
Per a realitzar la reserva, es pot fer a través de la pàgina web o enviant un correu electrònic a 
museu@museucoloniavidal.org, però la millor manera és trucant al telèfon 93 829 04 58. 
L’horari d’atenció al públic és de 9:00 a 15:00 aproximadament. Si no ens agafen el telèfon, es 
pot deixar un missatge al contestador, deixant el nom i número de telèfon. 
Per l’experiència personal que s’ha tingut amb el museu, cal dir que són molt complidors i no 
han dubtat gens en facilitar el màxim d’informació. 

4.2.8 Organització de la visita i pautes de comportament 

 
Cal organitzar la visita anteriorment, i és molt recomanable que el professorat facin una vista 
prèvia per saber què es veurà i per conèixer tant al personal del museu (monitors) com l’entorn 
i espais físics. Si ho fem així, el professorat estarà molt més familiaritzat amb les instal·lacions i 
serà més fàcil pel monitor del museu fer les explicacions, ja que podrà comptar amb el 
reconeixement i el suport del professorat, cosa que sempre reforça la credibilitat del que se’ns 
expliqui. 
 
Pel tipus de museu que visitarem, és més que recomanable programar la sortida conjuntament 
amb el Departament de Ciències Socials, ja que el context històric i industrial és força 
interessant per aquesta assignatura. De fet, al Quadern Didàctic que s’ha utilitzat per elaborar 
el treball, hi ha moltes activitats que fan referència a la història de la colònia i a l’estil de vida 
que portaven els seus treballadors. Per aquest motiu, i com ja hem comentat, en aquest treball 
s’intentarà treballar molt la part tecnològica però serà inevitable fer incisos en la part històrica, 
ja que la visita guiada parla principalment d’aquest tema i obvia molts detalls tècnics. 
 
També cal advertir als estudiants de la feina que hauran de fer (veure documentació de 
l’estudiant més avall) i explicar-la anteriorment a la visita. Caldrà insistir en el fet de que portin 
almenys un bolígraf o llapis i goma d’esborrar. Els papers amb les activitats els subministrarà el 
professorat. 
 
Abans de començar la visita tots els alumnes i acompanyants s’han de reunir al davant de la 
zona esportiva. Un cop arribin els monitors la visita començarà. 
 

mailto:museu@museucoloniavidal.org
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Un cop iniciada la visita no es pot menjar, beure, fumar o tocar els objectes i mobles del museu. 
A més s’ha d’escoltar el monitor, mantenir el màxim de silenci (dins la normalitat) i respectar els 
torns de preguntes. 
 
Cal ser respectuosos amb l’entorn, tant l’històric industrial del museu com l’entorn habitat de la 
colònia. Cal tenir en compte que hi ha veïns i per tant han de tenir certa privacitat, així com hem 
de mantenir l’espai lliure de brutícia entre tots. Cal transmetre aquests valors als estudiants 
perquè respectin al màxim l’entorn del museu. 

4.3 Documentació per a l’alumne 
 
Com hem comentat anteriorment, l’alumne disposarà de la doble pàgina que s’ha dissenyat 
especialment per aquesta sortida, i que és un dels objectius d’aquest treball: elaborar activitats 
dirigides als alumnes de 2n d’ESO.  
 
També poden disposar d’indicacions del professorat pel que fa al treball que hauran de fer, 
sobretot pel que fa a l’activitat que cal realitzar en grup i a la seva metodologia, així com detalls 
sobre l’exposició oral i la seva avaluació. Aniria bé que els alumnes coneguin en tot moment el 
què faran, perquè així siguin conscients de que han de fer feina, tant durant la visita com 
després. 

4.3.1 Doble pàgina  

 
La doble pàgina maquetada i editada la podeu trobar al Annex. En aquest apartat però, se’n 
detallen els seus continguts. 

4.3.1.1 Introducció 

 
La visita a la Colònia Vidal ens endinsa en la vida dels treballadors i treballadores de principis 
del segle passat, els quals vivien per la fàbrica tèxtil. 
Podreu visitar la fàbrica amb els telers, les turbines que permeten generar energia 
hidroelèctrica, la màquina de vapor i els edificis de la colònia, ambientats en l’època i 
conservats perquè es pugui entendre com es vivia a principis de segle en una colònia industrial. 
 
Durant la visita treballareu els següents aspectes:  
 
- Analitzar diferents processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia 
(carbó i aigua). 
- Reconèixer la transformació industrial de les matèries primeres en productes elaborats. 
- Analitzar un procés industrial proper. 
 
Aquest quadern disposa de les següents parts: 
 
I – Vida social a la colònia (activitats) 
II – Les màquines de la colònia (activitats) 
III – Activitats d’ampliació i reforç 
 
Institut: 
Curs: 
Grup: 
Alumne: 
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4.3.1.2 Activitats  

 
I – Vida Social a la Colònia 
 
1. Quina era l’edat en que els nens i nenes començaven a treballar? Quant cobraven? I al 
arribar a ser adults? Fins a quant podien arribar a cobrar els homes? 
2. Quin tipus d’educació rebien els nens a l’escola? Es diferenciava de la de les nenes? En cas 
afirmatiu digues en què. 
3. Quantes persones vivien a les cases de la colònia? Com s’ho feien per cabre-hi tots? Què 
feien quan eren a casa? 
4. Què es podia comprar a la botiga? Quina era la base d’alimentació dels habitants de la 
colònia? Els de la botiga també treballaven a la fàbrica? 
5. Quin interès tenia l’amo en que les dones anessin al safareig més enllà del que és evident?  
6. Explica què és el que més t’ha cridat l’atenció de la visita. 
 
II – Les màquines de la Colònia 
 
1. Perquè serveix l’obridora? Perquè té un ventilador a dins? Com l’anomenaven els 
treballadors de la colònia? 
2. Explica per a què serveix i com funciona el teler de garrot amb el màxim de detalls que 
puguis. Amb què es diferencien l’ordit i la trama? Què és la llançadora? Què és la calada?  
3. Què és l’embarrat? 
4. Quantes turbines hi ha? Quins models són? Perquè n’hi ha de més petites i de més grans? 
Perquè serveix el pont grua? 
5. Què és un regulador de boles? Per a què serveix? Quin és el seu funcionament bàsic? 
Creus que la màquina de vapor és energèticament eficient? Considereu els residus produïts. 
6. Explica què significa que la màquina de vapor sigui de mig cicle. Perquè serveix el volant 
d’inèrcia? Quant pesa? 

4.3.1.3 Activitats d’ampliació i reforç  

 
Activitat d’ampliació 
 
Quina era la funció de la biblioteca? Perquè hi ha quadres de caire religiós i obrer? Qui hi tenia 
accés? Quins tipus de llibres s’hi podia trobar? Explica quin interès tenia l’amo en fer que la 
colònia tingués certs avantatges socials respecte a la resta de colònies de la comarca.  
 
Activitat de reforç 
 
Busca les següents paraules a la sopa de lletres i digues per a que serveixen almenys 5 d’elles: 
Teler, metxera, resclosa, vapor, pistó, obridora, turbina, contínua, llançadora, manuar, ordit, 
embarrat, barrot, trama, ordidor, batà. 
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4.3.2 Treball en grup 

 
A banda de la doble pàgina, es lliurarà documentació a l’alumne relativa a les indicacions del 
treball en grup i de l’exposició oral, així com la rúbrica dels criteris d’avaluació. 

4.3.2.1 Indicacions pel treball en grup i exposició oral 

 
Un cop acabada la visita i omplertes les respostes corresponents durant la visita, caldrà fer un 
treball en grup sobre un dels temes que s’ha tractat en aquest museu. Per això caldrà que feu 
grups de 5 estudiants (us els assignarà el professorat a criteri seu). 
 
Els temes a escollir estan estretament relacionats amb la visita feta al museu, així que podem 
aprofitar part del material elaborat durant la visita, i tindrem un cert avantatge si hem parat 
atenció a les explicacions del monitor:  
 

- La turbina Francis 
- La turbina Pelton 
- La turbina Kaplan  
- La màquina de vapor 
- El teler de garrot 

 
Es tracta d’elaborar un petit treball, amb una extensió de 4 o 5 pàgines on caldrà desenvolupar 
els següents apartats: 
 

1- Història: breu resum de quines circumstàncies van propiciar el desenvolupament 
d’aquesta màquina, així com els seus inicis, models i versions si n’hi ha. 

 
2- Funcionament: explica els seus principis bàsics de funcionament i de quines parts 

consta. No cal que sigui molt detallat, a vegades la simplicitat pot ajudar a entendre els 
conceptes tractats. 

 
3- Característiques: enumerar les més importants, on es poden utilitzar les màquines, 

quines limitacions tenen, quins avantatges i inconvenients presenten. Cal tenir en 
compte alguns termes com si generen residus o si són segurs. 

 
El material s’haurà de presentar dues setmanes després de la visita al museu, i tindreu dues 
sessions de classe disponibles per elaborar el treball. Segurament no tindreu prou temps, així 
que ho haureu d’acabar a casa. 
Durant les dues sessions a classe, el professor/a us orientarà sobre com porteu el treball i si 
voleu li podeu fer un lliurament parcial que us corregirà ràpidament (no el puntuarà però us dirà 
que cal millorar). El treball complert l’haureu de lliurar el dia de l’exposició oral. 
 
També haureu de presentar el treball en una exposició oral. Disposareu de 15 minuts per 
l’exposició i haureu de parlar tots. Per acotar una mica el treball, la vostra presentació haurà de 
ser en Power Point o equivalent, amb un màxim de 10 diapositives i un mínim de 5. 

4.3.2.2 Criteris d’avaluació  

 
És interessant que els alumnes coneguin la rúbrica que utilitzarem per a avaluar la doble 
pàgina i el treball en grup posterior. Per aquest motiu és convenient facilitar al alumnat 
aquesta informació, perquè han de saer que i com se’ls avalua. 
 
La rúbrica en qüestió del treball la podeu trobar a l’apartat 4.4.4.1 (rúbrica de la memòria del 
treball en grup, tant per l’elaboració del treball com pels continguts) i 4.4.4.2 (rúbrica de 
l’exposició oral).  
 
Cal tenir en compte que l’exposició oral l’avaluarà el professor/a, però els alumnes també 
poden valorar els treballs dels seus companys, així que en aquest cas és completament 
imprescindible que en coneguin la rúbrica. 
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4.4 Documentació per al docent 
 
Aquesta és la documentació per al docent, el qual tindrà el solucionari de la doble pàgina dels 
alumnes, així com informació sobre la visita, amb algunes indicacions que caldrà tenir en 
compte a l’hora d’elaborar els grups, de corregir les activitats... Així mateix disposarà de 
l’explicació de com es durà a terme la visita, que ja s’ha comentat força en l’apartat de 
“Consideracions prèvies”. 

4.4.1 Introducció 

 
Aquesta documentació ha de servir per tenir informació prèvia sobre la visita al museu de la 
Colònia Vidal i alhora per conèixer una mica més tot el que l’envolta. Es facilitarà informació 
sobre les preguntes que es faran als alumnes, tot indicant la solució, així com algunes 
indicacions per corregir les activitats, el treball en grup proposat i l’exposició oral.  
També es donaran indicacions sobre la metodologia de treball, la temporització prevista, quins 
objectius té la visita i quines competències es treballen, de manera que la visita i els treballs 
relacionats poden ser un substitut o reforç del material del currículum que en condicions 
normals es faria a la classe ordinària, fent que aquest canvi repercuteixi positivament en 
l’experiència que viurà l’alumne i en l’adquisició de les competències bàsiques. 

4.4.2 Descripció de l’activitat 

4.4.2.1 Curs/Nivell 

 
L’activitat està destinada a alumnes de 2n d’ESO, tant pel nivell de les activitats a realitzar com 
pel temari que es tractarà a la vista, el qual encaixa amb el currículum de 2n d’ESO de 
Tecnologies. Per a més informació, podeu consultar l’apartat d’objectius d’aquesta secció, on 
es detallen els objectius de la visita, els quals estan en consonància amb els objectius del 
currículum. 

4.4.2.2 Material necessari 

 
El material del qual ha de disposar l’alumne és: 
 

- Guia per a l’alumne, la qual hem descrit anteriorment (una per alumne). 
- Documentació pel treball en grup: també facilitat anteriorment. 
- Llapis, goma d’esborrar i bolígraf per passar a net les respostes.  

 
Es recomana una carpeta o suport per escriure a sobre la guia. 

4.4.2.3 Metodologia i descripció de la visita  

 
El primer que farem serà veure un audiovisual d’uns 10 minuts que ens posa en situació i ens 
explica el context històric de la comarca, de la colònia i de la societat. Això es durà a terme al 
cinema (antic teatre) de la colònia. 
 
La visita al Museu de la Colònia Vidal consistirà en la resolució d’una fitxa que haurà de 
resoldre cada alumne de forma individual. Caldrà advertir als alumnes d’algunes normes del 
museu (de fet els guies també hi faran a l’acabar l’audiovisual), les quals es troben a l’apartat 
de “Consideracions Prèvies” d’aquest treball.  
 
La visita començarà a l’entrada (recepció del museu), i serà el guia qui la conduirà. La ruta a 
seguir variarà, ja que el museu proposa tenir un guia per cada 25 alumnes aproximadament, 
així que hi pot haver més d’un guia en funció del nombre d’alumnes que hi assisteixin, o fins i 
tot més instituts amb els quals s’haurà de compartir visita. 
Per aquest motiu la ruta serà diferent cada vegada, adaptant-la a les circumstàncies. En 
general però, la visita al museu es divideix en 2 parts:  
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a) La primera part té una vessant clarament social, explicant com vivien els treballadors. Així 
doncs podrem veure la biblioteca, l’exposició permanent (amb eines utilitzades pels obrers i 
descripcions), l’escola, les dutxes comunitàries, la caixa d’estalvis, el pis dels treballadors, la 
botiga, el safareig dels vius i dels morts... 
Aquesta ruta no té perquè ser consecutiva, i per això visitarem una zona o una altre en funció 
de la quantitat de persones que estiguin visitant el museu i la seva ubicació. 
La visita però, se sol acabar al casal de la dona, el qual està tancat ja que es troba en mal 
estat. 
 
b) La segona part tracta sobre el funcionament de la fàbrica i l’obtenció de l’energia. S’anirà 
fins a la fàbrica (està lleugerament separada del nucli) i posteriorment veurem la fàbrica per 
dins. També veurem la casa de l’amo des de lluny, i veurem també la resclosa i el canal, així 
com podrem veure també les turbines des de certa alçada. S’acabarà la visita veient la 
màquina de vapor. 
 
Com es veu, la visita no requereix massa preparació pel professorat, ja que ja disposem d’un 
guia que ens anirà explicant el que cregui convenient. Tot i així el professorat haurà 
d’intervenir, fen preguntes o èmfasi en alguns punts concrets de la visita. 
 
En acabar disposaran d’una estona per realitzar l’activitat d’ampliació i/o reforç, i tot seguit es 
donarà per finalitzada la visita. També s’aprofitarà perquè els professors/es formin els grups del 
treball en grup i n’assignin la temàtica. La previsió és que el pròxim dia els alumnes comencin 
el treball en grup a classe.  

 
El proper dia de classe es dedicarà una estona a corregir les preguntes de les activitats, per si 
algú ha entès alguna cosa malament i per reforçar els coneixements adquirits, i tot seguit els 
alumnes podran començar el treball en grup a la mateixa classe. 

4.4.2.4 Indicacions pel treball en grup i exposició oral  

 
Un cop acabada la visita caldrà fer els grups, però seria bona idea tenir-los preparats. Per fer-
los seria interessant tenir en compte alguns termes com els següents: 
 

- Proximitat geogràfica: probablement no acabin les activitats a classe, i per tant hauran 
de treballar fora de l’aula. Si viuen allunyats pot ser un impediment. 

- Rendiment acadèmic: cal tenir en compte les nostres pretensions abans de fer el grup i 
decidir si preferim fer els grups homogenis o heterogenis en funció dels rendiments 
acadèmics. 

- Grup natural o artificial: podem decidir que els grups els facin els propis alumnes en 
funció de les seves pròpies afinitats. És recomanable que els grups els fem nosaltres 
per equilibrar-los en tots els sentits, així com fer-los fer algun test (test sociomètric) per 
conèixer les seves tendències i així agrupar-los adequadament. Cal però tenir clar 
quins criteris seran els que faran que es grups siguin adequats. 

 
El treball és poc guiat i força lliure, amb la qual cosa seria complicat per a ells fer algun tipus de 
treball cooperatiu, ja que possiblement no hi tinguin experiència. A més, la temàtica proposada 
no es presta a que es puguin fer, per exemple, grups d’experts (mètode Delphi

8
), ja que no els 

proporcionem documentació al respecte, sinó que l’han de buscar. Per aquest motiu no podem 
partir el treball en diferents parts independents, sinó que formen un únic conjunt. 
 
Tampoc es pot plantejar aplicar un aprenentatge basat en projectes (PBL), ja que tot i que 
l’objecte a estudiar és concret (la màquina de vapor, una turbina Francis...) i encara que els 
alumnes han de desgranar tota la informació que trobin per arribar a concrecions que els ajudin 
a comprendre el funcionament dels seus elements i per a que serveixen, no compleix els 
requisits essencials per ser considerat PBL. 
 

                                                 
8
 Per a més informació consultar la bibliografia 
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En total dedicarem 3 sessions al treball en grup i a l’exposició oral, així que caldrà que els 
professors/es estiguin a sobre dels seus alumnes ajudant a resoldre dubtes i guiant el treball. 
Això significa que caldrà establir mecanismes avaluatius formatius, no per posar notes sinó per 
tenir en compte si el coneixement de l’alumne creix a mesura que van avançant amb el treball, 
qüestió que podem tenir en compte a l’hora de fer l’avaluació sumativa final. 
Caldrà per tant establir un feed-back o retroalimentació amb els alumnes per anar corregint les 
petites desviacions que es puguin produir al anar fent el treball, així que haurem de guiar els 
treballs i assegurar-nos que l’alumne va corregint els errors que pugui cometre. 
Més endavant aprofundirem en la temporització i amb els criteris d’avaluació. 
 
Pel que fa a l’exposició oral, caldrà que els alumnes tinguin la rúbrica valorativa, ja que han de 
saber que se’ls avalua i a més això farà que s’entusiasmin, ja que sabran que han de fer per a 
tenir una bona qualificació. A més això implica que l’avaluació sigui més objectiva, fet que els 
alumnes valoren molt positivament.

9
  

 
Cal tenir en compte que les exposicions orals de temes diversos serveixen per dues coses molt 
importants. La primera és que explicar implica una taxa de retenció de la informació del 
90%

10
, i per tant es considera una de les millors maneres d’aprendre. La segona és que els 

oients també aprenen el temari de millor manera que no pas si només es llegeix d’un llibre o 
s’escolta del professorat, ja que el suport audiovisual amplia aquesta taxa de retenció 
d’informació. 
 
D’aquesta manera es pot aprofundir en alguns aspectes del temari, el qual coneixeran 
completament, i també veuran pinzellades d’altres continguts (els treballs dels seus companys), 
de manera que entre tots els treballs de grup es cobrirà una gran part de la unitat didàctica. 
Com s’evidencia, la part que exposi cadascú la dominaran molt bé perquè l’hauran treballar i 
desenvolupat ells mateixos, però en la resta de treballs, els dels seus companys, no en seran 
experts. Tot i així és molt positiu realitzar treballs d’aquest tipus, que si bé no s’aprèn tot el que 
s’hauria d’aprendre, en serveix per aprofundir molt en alguns temes a costa de passar-ne 
alguns d’altres per sobre. 

4.4.2.5 Temporització 

 
La temporització prevista per la visita i les classes successives relacionades amb el treball a 
fer, és la següent: 
 

Taula 4.1 – Temporització prevista de la visita al museu i el treball posterior 

Activitat a realitzar Temps estimat 

Viatge fins la Colònia Vidal (en funció de la distància) Per determinar 
Baixar del transport, agrupació d’alumnes i inici de la visita 0:10 
Entrada al teatre, visualització audiovisual, formació de grups  0:20 
Visita guiada a la Colònia Vidal 2:30 
Resposta a les activitats de reforç i ampliació 0:30 
Dinar 1:00 
Retorn a l’institut o a casa (en funció de la distància) Per determinar 
Sessió de recerca d’informació (treball en grup) 1:00 
Sessió de recerca d’informació (treball en grup) 1:00 
Exposició oral (15 minuts per grup) 1:00 – 1:30 
 

Aparentment sembla que es dediquen moltes hores a la visita i treballs posteriors, però en 
realitat estem cobrint una part important del currículum, amb la qual cosa no es “perd” tant 
temps com sembla. Això queda palès en els objectius que s’enumeren a continuació, els quals 
cobreixen una bona part del currículum a seguir. 

                                                 
9
 Segons un petit estudi realitzat al Màster, la justícia i la objectivitat és un dels valors més apreciats pels alumnes de 

secundària, juntament amb tenir coneixements del que s’explica i el fet de fer classes divertides. 
10

 Veure gràfica del “Con de Dale”, a l’apartat de “Definició i context del problema” 
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4.4.2.6 Objectius 

 
Els objectius de la visita i del treball a fer durant i després de la visita al Museu són els 
següents, els quals es desprenen dels continguts del Currículum de 2n d’ESO per l’assignatura 
de Tecnologies. A continuació s’enumeren els continguts que es tractaran en aquest treball i la 
seva relació amb els objectius que volem aconseguir. 
 

Taula 4.2 - Continguts del currículum i objectius del treball 

Contingut 1 
Anàlisi dels principals processos de generació d’electricitat a partir de 
diferents fonts d’energia 

Objectiu 1 
Identificar les diferents fonts d’energia que emprem habitualment i que s’han 
utilitzat de forma freqüent al nostre territori.  

Objectiu 2 
Explicar el funcionament de les màquines que intervenen en el procés de 
generació i distribució de l’energia mecànica.  

Contingut 2 
Reconeixement de la transformació industrial de les matèries primeres en 
productes elaborats. Identificació de tècniques utilitzades en els 
processos de transformació de productes elaborats 

Objectiu 3 Distingir les diferents fases en el tractament industrial d’una matèria prima. 

Objectiu 4 
Reconèixer els elements i maquinària necessaris per poder dur a terme la 
fabricació de teixits en la indústria tèxtil. 

Objectiu 5 Analitzar la transformació de matèries primeres cap a productes elaborats. 

Objectiu 6 Identificar els esforços als quals sotmetem el cotó en l’elaboració del fil.  

Contingut 3 Contingut 3: Anàlisi d’un procés industrial proper 

Objectiu 7 Analitzar un procés industrial proper: la fabricació de teixits 

Objectiu 8 Descriure els trets bàsics de la fabricació industrial dels teixits. 

Contingut 4 
Contingut 4: Contrastació de similituds i diferències entre processos 
tecnològics 

Objectiu 9 
Valorar la importància que ha tingut la fabricació artesanal, al llarg de la història, 
en l’obtenció de peces de roba.  

Objectiu 10 
Observar l’evolució dels materials i objectes en funció de les diferents 
possibilitats tecnològiques. 

Contingut 5 Contingut 5: Valoració dels canvis en les necessitats humanes 

Objectiu 11 Valorar la importància de la tecnologia en la resolució de necessitats humanes  

Contingut 6 
Contingut 6: Valoració de l’impacte de la transformació de les matèries 
primeres en el medi 

Objectiu 12 Prendre consciència de l’existència de residus en qualsevol procés productiu.  

Objectiu 13 Valorar la necessitat d’utilitzar, cada vegada més, les energies renovables.  

Objectiu 14 
Mantenir una actitud crítica davant la situació energètica actual i la seva 
possible evolució en els pròxims anys. 

Objectiu 15 
Valorar la importància de l’estalvi energètic i la seva relació amb el medi 
ambient.  
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4.4.2.7 Competències treballades 

 
Les competències treballades tant en la visita com en els treballs posteriors són les següents: 
 
Competències pròpies de la matèria: 
 
Competència de conviure i habitar el món: Adquisició de coneixements sobre objectes, 
processos, sistemes i entorns tecnològics al llarg de la visita, especialment a la nau tèxtil, la 
màquina de vapor i la zona de les turbines.  
També l’anàlisi de sistemes tècnics al elaborar el treball en grup sobre les turbines, màquina de 
vapor i teler de garrot. 
 
Competència de coneixement i interacció amb el món físic: identificar problemes rellevants, 
realitzar observacions i formular-se preguntes mitjançant la maquinària vista durant la visita, la 
qual s’aprofundirà amb els treballs en grup. 
També adquirir competències per fer un ús responsable dels recursos i comprendre la 
importància de no generar residus, com és el cas de la màquina de vapor. 
 
Competència social i ciutadana: desenvolupament de valors i criteris ètics envers la 
problemàtica de les energies no renovables per mitjà de la observació de les fonts d’energia 
renovables que mouen la maquinària de la fàbrica.  
 
Competència en el tractament de la informació i competència digital: desenvolupament de 
continguts que permeten localitzar, processar, elaborar, presentar i difondre la informació a 
través de les tecnologies de la informació, mitjançant la recerca d’informació en el treball en 
grup i la posterior presentació oral en un suport multimèdia com  la presentació amb 
diapositives. 
 
Competències bàsiques de l’ESO: 
 
Competència matemàtica: relacionant d’algunes mesures (potència, cabal...) relacionades 
amb el rendiment de les màquines vistes durant la visita de forma contextualitzada i amb la 
mesura i càlcul de magnituds bàsiques. 
 
Competència comunicativa: contribuint a la competència lingüística i audiovisual durant la 
realització de les diapositives de la presentació i durant l’exposició oral del treball, utilitzant un 
vocabulari tècnic específic, cercant, analitzant i seleccionant la informació obtinguda pel 
desenvolupament del treball. 
 
Competència d’aprendre a aprendre: seleccionant la informació que es pot trobar a la xarxa i 
distingint la informació útil i veraç amb la de dubtosa credibilitat. 
 
Competència d’iniciativa i autonomia personal: adquirint la pròpia responsabilitat a l’hora de 
fer el treball en grup i repartir-se les tasques a realitzar, així com posant en comú tot el material 
obtingut per elaborar un document conjunt. 

4.4.3 Solucions a les activitats 
 
A continuació es donen les solucions a les activitats proposades als alumnes. Les respostes 
són breus i concises sempre que sigui possible, amb la intenció de centrar l’objectiu de 
l’aprenentatge i no dispersar-nos en la resposta. 
 

I – Vida Social a la Colònia 
 
1. Quina era l’edat en que els nens i nenes començaven a treballar? Quant cobraven? I al 
arribar a ser adults? Fins a quant podien arribar a cobrar els homes? 
 
Als 10 anys ja podien començar a treballar, amb un sou de 5 pessetes cada setmana i de fins a 
7 o 8 posteriorment. Al ser adults es distingia segons el sexe. Les dones podien arribar a cobrar 
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fins a 15 pessetes i sense possibilitat d’augmentar, mentre que els homes cobraven fins a 17 
pessetes, podent arribar a ser contramestres si treballaven bé, els quals cobraven 30 pessetes 
a la setmana, el millor dels sous dels treballadors de la colònia.  
 
2. Quin tipus d’educació rebien els nens a l’escola? Es diferenciava del de les noies? En 
cas afirmatiu digues en que. 
 

 
L’educació que rebien a l’escola era la 
justa per poder dir que tenien una millor 
educació que la resta de poblacions, fet 
que intensificava el desig de seguir 
pertanyent a la colònia. Primer de tot se’ls 
alliçonava amb la disciplina catòlica, 
incloent càstigs corporals com cops amb el 
regle i càstigs humiliants com fer passejar 
als alumnes per la colònia amb unes 
orelles de ruc per fer-ne burla. 
Se’ls ensenyava a llegir i a escriure, així 
com a comptar. També feien religió, una 
mica de geografia i música, sempre amb la 
perspectiva religiosa catòlica de tots els 
temes. 

 

A les noies se’ls explicava menys coses que als nois (per exemple de música i geografia en 
veien ben poc), però se’ls aprofundia més en altres temes associats al rol històric de la dona, 
com rentar, cuinar, cuidar malalts, cosir... 
 
L’educació que rebien era força inusual a l’època, pel simple fet de que en aquela època no es 
tenia en consideració el fet que persones no burgeses ni pertanyents a la noblesa tinguessin 
dret a rebre cap mena d’educació.  
 
3. Quantes persones vivien a les cases de la colònia? Com s’ho feines per cabre-hi tots? 
Que feien quan eren a casa? 
 
Vivien entre 10 i 15 persones a cases d’uns 70 m

2
. Per cabre-hi tots alhora no era possible per 

temes d’espai evidents. Però això no era tan problemàtic com es pot pensar, ja que la fàbrica 
tenia diferents torns, i per tant mai no hi havia la família al complert a dins la casa. Mentre uns 
treballaven, els altres dormien.  
Cal dir que per tenir dret a una casa (que evidentment pagaven al llarg de la seva vida com a 
lloguer) era necessari que almenys 3 de les persones que hi visquessin treballessin a la fàbrica. 
 
No feien tanta vida casolana com podem pensar actualment. De fet els homes només hi 
dormien i hi menjaven. La resta d’hores estaven o bé treballant o fent vida social (actes 
culturals com el teatre, cuidar l’hort, jugar a futbol...). Les dones en canvi hi passaven més 
hores fent el menjar, cuidant dels malalts, cosint... 
 
Tenir una radio o una màquina de cosir no era gens habitual. De fet, per gaudir-ne calia posar-
se d’acord amb alguns veïns i comprar una ràdio o una màquina de cosir entre tots, ja que el 
seu preu era exorbitant per una única família. Normalment triaven una casa d’entre els veïns i 
allí hi ubicaven aquests aparells, encara que en gaudissin tots.  
 
4. Què es podia comprar a la botiga? Quina era la base d’alimentació dels habitants de la 
colònia? Els de la botiga també treballaven a la fàbrica? 
 
Era l’única botiga del poble i per tant es podia comprar de tot. En general es venien peces de 
tela per fer-se la roba, eines per l’hort, menjar preparat... Cal recordar que treballaven moltes 
hores i per tant tenien poc temps per cuinar. Així doncs, el que hi havia a la botiga era gairebé 
segur  que menjaria tot el poble aquell dia.   
 

Figura 4.2 – Mapamundi de l’escola 
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La base de la seva alimentació era diferent al que previsiblement creiem. Menjaven molt pa (un 
quilo per persona i dia), llegums i escudella, pesca conservada en sal i poca carn. Si menjaven 
carn solien menjar la part més greixosa, ja que és la que més saciava.  
El vi era considerat un aliment bàsic, de fet en bevien molt. També prenien làctics com 
formatge o mató, però no bevien llet, ja que beure llet va ser una moda més tardana.  
Al disposar d’un hort es podien permetre menjar algun pollastre molt de tan en tant, en dies 
assenyalats com per exemple Nadal. Cal tenir en compte que el 75% del salari se’l gastaven en 
menjar. 
 
Els treballadors de la botiga no treballaven a la fàbrica, ja que el seu estatus social estava 
lleugerament per sobre de la resta. En general hi treballaven petits burgesos.  
 
5. Quin interès tenia l’amo en que les dones anessin al safareig més enllà del que és 
evident?  

 
El fet de que les dones anessin al safareig tenia dos 
objectius. El primer era rentar la roba que amb el temps 
s’embrutava, però això encaixa poc amb la visió higiènica de 
l’època. 
El segon era considerat pels obrers com a temps d’oci, on les 
dones parlaven del que passava a la colònia, i per tant 
parlaven de xafarderies. D’aquí ve l’expressió “fer safareig”. 
 

La intenció de l’amo era diferent però. Volia que es parlés de tot el què passava al poble, 
perquè això servia com a eina de pressió social en cas que algú fes alguna cosa poc habitual o 
mal vista, com per exemple no anar a missa. 
 
Alhora servia també per saber què es movia al poble i per tenir el control dels seus habitants, ja 
que si un veí de la colònia sabia alguna cosa, de seguida tothom ho sabia, i per tant arriava a 
les orelles de l’amo. 
 
6. Explica que és el què més t’ha cridat l’atenció de la visita. 
 
Resposta lliure i no avaluable. Es pretén que l’alumne recordi tot el que ha fet, obligant-lo a 
pensar en que li ha cridat més l’atenció i per tant havent de repassar la vista sencera. Serveix 
perquè l’alumne es faci un resum mental de la visita, i també perquè vegi que la seva opinió es 
té en consideració. 
 

II – Les màquines de la Colònia 
 
1. Perquè serveix l’obridora? Perquè té un ventilador a dins? Com l’anomenaven els 
treballadors de la colònia? 

 
L’obridora és la primera màquina del circuit i serveix per 
arrancar els trossos de cotó compacte que s’ha embalat 
en les bales. Cal tenir en compte que les bales de cotó 
venien d’Amèrica en vaixell, amb la qual cosa havien de 
reduir l’espai al màxim i alhora evitar que es mullés 
durant el viatge. Per aquest motiu es premsava, i per tant 
es guanyava espai (les bales pesaven 300 Kg) i el 
paquet era més impermeable. 
 
Els trossos de cotó són arrancats en trossos més petits 

mitjançant un cilindre que va picant el cotó. Hi ha un ventilador a dins la màquina que expulsa 
aire per eliminar les impureses (restes de sorra o fulles), alhora que esponja el cotó perquè 
guanyi volum. 
 
Els treballadors de la fàbrica li deien el llop o el diable, ja que havia arrancat membres d’alguns 
obrers que havien de netejar-la. Era una de les màquines més perilloses en el sentit de la 
seguretat dels treballadors. 

Figura 4.3 - cartell del safereig 

Figura 4.4 - L'obridora 
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2. Explica per a què serveix i com funciona el teler de garrot amb el màxim de detalls que 
puguis. En què es diferencien l’ordit i la trama? Què és la llançadora? Què és la calada?  
 
Primer de tot tindrem un plegador (cilindre) on hi haurà l’ordit enrotllat. L’ordit són els fils situats 
paral·lelament a sobre del plegador. Per altra banda tenim el teler pròpiament dit, el qual conté 
la trama (fil que creuarà l’ordit per formar el teixit final). 
 
Els fils de l’ordit es fan passar pels lliços, de manera que cada fil de l’ordit passi per un lliç 
diferent. Així doncs, el primer es farà passar pel lliç superior, el segon pel lliç inferior, el tercer 
altre cop pel lliç superior i així successivament. D’aquesta manera hi haurà un espai buit, el 
qual serà travessat per la llançadora amb un cop de garrot (d’aquí ve el nom del teler). Aquest 
moviment que realitzen els lliços i la llançadora rep el nom de calada. 
 
Un cop passada la llançadora, la pua comprimeix els fils, els lliços canvien de posició (el de dalt 
va a baix i a la inversa) i es torna a passar la llançadora. Si anem fent aquest procés 
successivament obtindrem el teixit final, el qual es va cargolant en un rodet o corró. 
 
La llançadora és un element molt important del tissatge, ja que és l’element actiu que permet 
creuar la trama i l’ordit. La llançadora sol ser de fusta de bona qualitat, ja que ha de resistir 
milers de cops de garrot, amb les puntes metàl·liques perquè duri més.  Té una cavitat on 
s’enrotlla el fil de la trama, el qual es va desenrotllant a cada passada de la calada. 
 
A l’esquema de la figura 4.5 s’enumeren les peces per reforçar l’explicació: 
 

 
Figura 4.5 – Peces del teler

11
 

 
3. Que és l’embarrat? 
 
L’embarrat és el conjunt d’engranatges o arbre de transmissió que 
comuniquen el mecanisme generador d’energia (en aquest cas les 
turbines o la màquina de vapor) amb totes les màquines de la 
fàbrica, de manera que el moviment rotatori de l’embarrat serà el 
que doni l’energia mecànica de les màquines.  
 

                                                 
11

 Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Handv%C3%A4vstol_schematisk,_Nordisk_familjebok.png 

Figura 4.6 - Embarrat 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Handv%C3%A4vstol_schematisk,_Nordisk_familjebok.png
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4. Quantes turbines hi ha? Quins models són? Perquè n’hi ha de més petites i de més 
grans? Perquè serveix el pont grua? 
 

La fàbrica tenia inicialment una turbina Fontaine, molt utilitzada 
arreu de Catalunya així com a la resta d’Europa. Al finals dels anys 
vint es va substituir la turbina Fontaine i l’arbre dret (part de 
l’embarrat) per dues turbines Francis, una de gran de 795 CV i una 
de petita de 110 CV. 
 
El fet de tenir-ne dues del mateix model però de diferents mides té 
la seva explicació. En funció del cabal d’aigua que hi hagi, 
utilitzarem les dues turbines, només la gran o només la petita. 

D’aquesta manera s’aprofita millor l’energia que no pas amb una sola turbina. S’ha de tenir en 
compte que el cabal del riu Llobregat no és massa regular. 
 
El pont grua servia per canviar les peces avariades de les turbines. 
 
5. Què és un regulador de boles? Per a que serveix? Quin és el seu funcionament bàsic? 
Creieu que la màquina de vapor és energèticament eficient? Considereu els residus 
produïts. 
 
Un regulador de boles és un aparell que serveix per regular el pas de l’energia (en aquest cas 
el vapor) perquè aquesta sigui constant. Es podria assimilar la seva funció amb la  d’un sensor 
retroalimentat.  

 
Per explicar millor la seva utilitat podem posar el mateix exemple de 
la màquina de vapor. A la fàbrica ens interessava que la velocitat de 
les màquines fos sempre la mateixa o molt similar. Per això 
necessitem que la màquina de vapor giri sempre a la mateixa 
velocitat, i això s’aconsegueix fent que la pressió del vapor sigui 
sempre la mateixa. 
Però controlar la pressió no és gens fàcil. La millor manera que tenim 
per controlar-lo és mitjançant una vàlvula d’escapament de pressió en 
cas que sigui massa alta.  

 
Si la pressió és massa alta, el regulador de boles gira més de pressa, augmentant la seva 
velocitat angular i per tant s’exerceix una força centrífuga que allunya les masses (boles) de 
l’eix de rotació. Aquest allunyament de les boles obre el conducte d’expulsió del vapor, el qual 
perd pressió i per tant baixa la velocitat. D’aquesta manera aconseguim una velocitat regular a 
les màquines de la fàbrica.  
 
La màquina de vapor és una de les primeres màquines que es van elaborar que permetien 
transformar l’energia de materials minerals en energia mecànica. Per aquest motiu podem dir 
que és poc eficient, ja que té moltes pèrdues de calor, es té poc control del seu funcionament 
(gairebé no permet cap regulació externa) i a més genera molts residus. A més contamina, ja 
que l’energia utilitzada és no renovable. 
 
6. Explica què significa que la màquina de vapor sigui de mig cicle. Perquè serveix el 
volant d’inèrcia? Quant pesa? 
 
La màquina de vapor funciona injectant vapor en un cilindre el qual té un pistó. La pressió del 
vapor empeny el pistó d’una punta a l’altre, i això mou la biela que alhora mou una roda. 
Aquesta roda està acoblada a un volant d’inèrcia que pesa 8 tones. Al moure’s aquest volant 
genera una energia cinètica molt gran deguda al seu pes, la qual gira per la inèrcia obtinguda. 
D’aquesta manera podem dir que aquesta màquina de vapor només dona energia per mitja 
volta del volant d’inèrcia, i l’altre mitja volta es fa per mitjà de l’energia cinètica acumulada. 
 
 

Figura 4-7 - Turbines 

Figura 4.8 - Regulador 
de boles 



Planificació de dues sortides de l’assignatura Tecnologies  de 2n d’ESO a la comarca del Berguedà. 

 
26 

4.4.3.1 Activitats d’ampliació i reforç  

 
Activitat d’ampliació 
 
1. Quina era la funció de la biblioteca? Perquè hi ha quadres de caire religiós i obrer? 

Qui hi tenia accés? Quins tipus de llibres s’hi podia trobar? Explica quin interès tenia 
l’amo en fer que la colònia tingués certs avantatges socials respecte la resta de 
colònies de la comarca.  

 
La funció de la biblioteca era proveir als obrers 
de certa formació cultural. I diem certa perquè no 
es pretenia culturitzar els obrers, sinó que es 
volia que aprenguessin temes relacionats 
bàsicament amb la religió i amb documentació 
tècnica per utilitzar i reparar els màquines de la 
fàbrica. Els llibres eren curosament seleccionats i 
censurats (per exemple llibres laics o amb idees 
revolucionàries etc). 
 
Aquesta biblioteca no era a l’abast de tothom, 
només de nois seleccionats per l’amo si 
considerava que eren prou espavilats. Si 
demostraven que eren capaços d’aprendre 
suficientment, se’ls assignava un professor i se’ls 
enviava a Terrassa a fer exàmens. D’aquesta manera tindrien obrers més ben preparats. 
 
A les parets hi ha quadres religiosos perquè l’amo volia santificar el treball, induint als 
treballadors la idea de que si treballaven molt i bé anirien al cel. Era una manera de santificar el 
treball; la feina era sagrada. 
 
Amb aquests tipus d’avantatges socials, molt poc usuals en l’època i molt menys en la resta de 
colònies de Catalunya, es pretenia que els obrers es sentissin superiors a la resta de colònies i 
a la resta de persones del seu voltant. Així doncs si algun revolucionari anava a espetegar a la 
colònia, els obrers el veurien com un ignorant, cosa que interessava a l’amo. El mateix passava 
amb la resta d’instal·lacions: camp de futbol, teatre, escola, casal de la dona... amb aquests 
“privilegis” ningú voldria reivindicar res ni voldria marxar. 

 
Activitat de reforç 
 
1. Busca les següents paraules a la sopa de lletres i digues per a que serveixen 

almenys 5 d’elles: 
 

 
 

Figura 4.9 . La Biblioteca 
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- Teler: màquina que permet teixir tela  
- Metxera: màquina que transforma les cintes de cotó en metxes de diferent gruix fins arribar 

al fil. 
- Resclosa: obra destinada a mantenir i elevar un cert nivell d’aigua. Sol ser una comporta 

vertical. 
- Vapor: aigua en estat gasos produït per l’ebullició d’aigua, el qual permet empènyer el pistó 

gràcies a la seva pressió.  
- Pistó: Part metàl·lica mòbil dins del cilindre, el qual és empès pel vapor. 
- Obridora: màquina destinada a separar i airejar els flocs de cotó comprimits. 
- Turbina (hidràulica): màquina destinada a transformar el moviment de l’aigua en energia 

mecànica rotatòria. 
- Contínua: màquina destinada a transformar la metxa en fil per mitjà de la torsió i 

l’estirament.  
- Llançadora: instrument utilitzat per passar la trama a través del ordit. 
- Manuar: màquina destinada a transformar la cinta de la carda en metxes, orientant-ne les 

fibres i barrejant cotó de diferents qualitats per obtenir una metxa homogènia.  
- Ordit: conjunt de fils situats paral·lelament entre ells i de forma longitudinal, el qual es 

creurà amb la trama per elaborar el teixit final.   
- Embarrat: conjunt d’engranatges que comuniquen el mecanisme generador d’energia (les 

turbines o la màquina de vapor) amb les màquines de la fàbrica. 
- Barrot: Pal de fusta destinat a impulsar la llançadora per passar la trama a través el ordit. 
- Trama: fil que entrellaça l’ordit per elaborar un teixit. 
- Ordidor: màquina destinada a situar fils sobre el plegador de forma paral·lela per fer l’ordit. 
- Batà: màquina que separa el cotó de la brutícia, airejant-lo i estovant-lo per processar-lo 

més endavant a la carda. 

4.4.4 Criteris d’avaluació 

 
Els criteris d’avaluació del conjunt de treballs, tant el de la visita com el treball en grup seran els 
següents: 
 
- Reconèixer l’energia hidràulica com a font d’energia d’ús comú (central hidroelèctrica), així 

com l’energia generada per a la combustió del carbó en les centrals tèrmiques.  
- Exposar el funcionament, característiques i història d’una màquina que intervingui en el 

procés de generació d’energia mecànica (turbines o màquina de vapor) o en l’elaboració de 
productes elaborats (teixits). 

- Identificar les fases del procés productiu en l’elaboració de teixits.  
- Diferenciar cadascun dels processos que es duen a terme en l’elaboració de teixits i 

distingir la funció de cadascuna de les màquines que hi intervenen. 
- Comparar els avantatges i inconvenients de les turbines Kaplan, Francis i Pelton durant 

l’exposició oral. 
- Reconèixer les propietats de torsió i estirament en l’elaboració de fil amb cotó. 
- Comprendre el procés industrial de l’elaboració de teixits, des de l’obtenció de l’energia 

mecànica per mitjà de l’aigua o el carbó fins a l’obtenció del producte elaborat. 
- Distingir la millora del procés tecnològic en l’elaboració de teixits, des de la producció 

artesanal fins a la producció industrial. 
- Apreciar l’evolució en el procés productiu dels teixits vista durant la visita. 
- Apreciar la importància de la tecnologia en la millora de la qualitat de vida humana, tant per 

la millora dels productes elaborats com per la millora de la qualitat de vida dels treballadors, 
això com de la seva seguretat. 

- Identificar els residus generats per les fonts d’energia no renovables. 
- Reflexionar sobre la importància d’utilitzar fonts d’energia renovables com l’aigua, i 

comprendre la problemàtica de les fonts d’energia que generen residus com el carbó. 
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4.4.4.1 Rúbrica del treball en grup 

 
Pel treball en grup, la rúbrica correspon tant als continguts com al procés d’elaboració del 
treball, perquè es pretén que aprenguin a treballar en equip per més endavant poder treballar 
amb l’aprenentatge basat en projectes (PBL). Per aquest motiu se’ls avaluarà tant la part de 
continguts com a la part de distribució i realització del treball. 
 

Taula 4.3 – Rúbrica de l’elaboració del treball 
ELABORACIÓ DEL TREBALL 

Criteris Insuficient Acceptable Bé Molt bé 

Responsabilitat 
individual i 
cooperació 

No ha fet la 
seva feina ni 
ha ajudat als 
altres a fer la 

conjunta. 

Ha fet la seva 
feina però no ha 

col·laborat amb la 
feina dels seus 

companys. 

Ha fet la seva 
part de feina i 
ha ajudat als 
altres a fer la 

seva. 

Ha fet la seva part 
de feina, ha ajudat 
als altres a fer la 

conjunta, ha 
defensat els seus 
punts de vista i ha 

aportat idees 
constructives. 

Interacció amb 
els companys 

Ha mostrat 
dificultat a 

l’hora 
d’agrupar-se. 

Ha aconseguit 
agrupar-se amb 
els companys 

sense integrar-se 
del tot. 

S’ha agrupat 
amb els 

companys i hi 
ha interactuat 
positivament. 

S’ha agrupat amb 
els companys, hi 
ha interactuat i 
s’ha adaptat als 

canvis de 
situacions. 

Actitud durant 
les hores de 

treball 

Actitud 
passiva i amb 
tendència a 
distreure’s 

Actitud en general 
participativa a 
l’hora de fer el 

treball 

Actitud activa i 
positiva 

Actitud activa, 
positiva i sense 

distraccions 

Treball en grup 

Implicació 
mínima i 

obstaculitzant 
els companys 

Poca implicació 
en el treball en 

grup però sense 
destorbar als 

altres. 

Bona 
participació en 
el treball comú 
amb aportació 

d’idees 

Bona participació 
en el treball comú 

amb una 
aportació contínua 

d’idees i 
iniciatives 

 
 

Treball 4.4 – Rúbrica dels continguts de la memòria del treball 

CONTINGUTS 

Criteris Insuficient Acceptable Bé Molt bé 

Recerca 
d’informació 

Poc esforç en 
la recerca i 

pobresa dels 
materials, 

Bons materials 
però no estan 

del tot explotats. 

Bon material i 
ben explicat. 

Bon material i molt 
ben explicat, amb 
suport visual que 

el reforça 

Contingut 
sobre història 

No s’han 
explicat els 
orígens de 

l’aparell 

S’ha explicat poc 
l’origen de 

l’aparell 

S’ha explicat 
l’origen de 

l’aparell 

S’ha explicat 
l’origen de l’aparell 

i s’han aportat 
dades rellevants. 

Contingut 
sobre 

funcionament 

No s’explica 
com funciona 

l’aparell. 

S’explica el 
funcionament 

bàsic de 
l’aparell. 

S’explica el 
funcionament 

bàsic de l’aparell 
i s’enumeren les 

seves parts. 

S’explica el 
funcionament 

bàsic de l’aparell 
reforçat amb 
dibuixos per 
enumerar les 
seves parts.  

Contingut 
sobre 

No s’explicita 
cap avantatge 

S’expliquen 
algunes 

S’expliquen les 
limitacions de 

S’expliquen les 
limitacions, 
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característiques o inconvenient 
de l’aparell 
respecte 
d’altres. 

limitacions i 
avantatges i 

inconvenients de 
l’aparell. 

l’aparell, els 
seus avantatges 
i inconvenients.  

avantatges i 
inconvenients de 
l’aparell, així com 

la seva 
sostenibilitat. 

Aspectes 
formals 

El treball no 
està ordenat  ni 
numerat. Conté 

moltes faltes 
d’ortografia. 

El treball està 
ordenat i 

indexat. Té força 
faltes 

d’ortografia. 

El treball està 
ordenat, indexat 

i numerat. Té 
alguna falta 
d’ortografia. 

El treball té una 
portada, està 

indexat, numerat, 
amb apartats 

clarament 
distingits i sense 

faltes. 

4.4.4.2 Rúbrica de l’exposició oral 

 
La rúbrica de l’exposició oral és la següent. Els alumnes ja la coneixen, i ells també l’utilitzaran 
per valorar la resa de grups, així que serà una eina de coavaluació. 
 

Taula 4.5 – Rúbrica de l’exposició oral 

Criteris 
Molt bé (7-10) Bé (5-7) Insuficient (<5) 

Llenguatge no 
verbal 

Remarca amb 
gestos, és dinàmic, 
canvia la mirada, 
interactua amb el 

públic 

Fa alguns gestos, 
mira a tothom però 

a vegades es 
centra en una 
ubicació en 

concret, interactua 
una mica amb el 

públic. 

Es mostra parat, amb 
poc “feeling”, 

desmotivat, no mira el 
públic, no reforça 
l’explicació amb 

gestos. 

Llenguatge 
verbal 

Té una bona 
entonació, ús 
correcte del 

vocabulari, canvia 
el ritme quan cal, 

repeteix els termes 
importants i fa 

èmfasi de diferent 
manera. No llegeix 

la pantalla. 

No fa gaires 
canvis de ritme, 
remarca alguna 
idea, a vegades 

llegeix de la 
pantalla. El 

vocabulari és un 
xic vulgar o una 

mica massa 
tècnic. L’entonació 
és una mica alta o 
una mica baixa. 

No canvia l’entonació, 
és monòton en tots 

els àmbits, no 
remarca els termes 

importants, el 
vocabulari no és 
correcte (vulgar o 

massa tècnic). 
Llegeix la pantalla. 

Presentació 
(.ppt) 

És llegible, té 
dibuixos que ajuden 
a la comprensió, té 

poca lletra, està 
estructurada. 

Té alguns dibuixos 
i força lletra. El 
document està 

força estructurat. 

Té massa lletra, no hi 
ha dibuixos de suport, 

no està estructurat. 

Domini del 
tema 

Demostra conèixer 
completament la 

temàtica tractada. 

Coneix la temàtica 
tractada. 

No demostra conèixer 
la temàtica tractada. 

Gestió del 
temps 

S’ajusta al temps 
establert. 

No s’ha ajustat 
gaire al temps 

establert. 

Ha tardat massa o 
massa poc en fer 

l’exposició. 
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 5. PROGRAMACIÓ D’UNA SORTIDA AL MUSEU DE LES 

MINES DE CERCS 

5.1 Introducció 
 
El Museu de les Mines de Cercs, al igual que el Museu de la Colònia Vidal, forma part de la 
xarxa de museus del mNACTEC. És substancialment diferent al de la Colònia Vidal, ja que la 
seva temàtica no avarca tants àmbits, sinó que més aviat és un monogràfic sobre el carbó, des 
de la seva extracció, passant pel seu transport i procés de classificació fins a arribar a les llars 
o a la indústria. No obstant, el museu també evidencia la part social de la mina, tractant 
d’explicar la vida quotidiana dels miners i alguns dels esdeveniments que es van produir durant 
el segle passat: els fets de Fígols del 1932, quan a través d’una vaga es va declarar el 
comunisme llibertari per part dels anarquistes i la tancada del 1977. 
 
L’origen de la mineria berguedana s’inicia al 1851, quan s’explotava superficialment les mines, 
arribant com a molt a 500 m de profunditat. Els miners, en aquells moments més aviat picadors, 
arrancaven el carbó amb un pic, carregaven els cabassos de carbó fins a les vagonetes, les 
quals eren empentades per homes i després per mules. Le dones, nens i nenes, destriaven el 
carbó de la pedra, realitzant un treball completament manual. La poca ventilació, les dures 
jornades de treball, el baix sou i sobretot el perill que comportava el treball a la mina, va 
provocar més d’una esllavissada. 
A més tenien el problema afegit del transport del carbó, ja que fins al 1904 no va arribar el tren 
a l’Alt Berguedà. Anteriorment doncs, utilitzaven mules i carros, distribuint així el carbó 
bàsicament a les colònies més properes del Llobregat quan escassejava l’aigua i necessitaven 
l’energia del vapor per treballar. 
 
Al 1.883, l’empresari José Enrique de Olano i Loizaga, va comprar bona part de les mines 
pertanyents a Cercs, la Nou i Fígols, creant l’associació Carbones de Berga S.A al 1911 i 
esdevenint l’empresa minera més important de Catalunya. Els avenços tecnològics de l’època i 
la inversió econòmica van millorar els mitjans d’explotació. 
 
Amb l’arribada de la república van canviar algunes coses: reivindicacions obreres, algunes 
millores en la vida dels obrers, com per exemple en els estudis dels fills i filles i també els 
avenços tecnològics, van marcar fortament aquesta etapa en la mineria berguedana. Martells 
picadors i perforadors, l’estació de tren, el rentador de carbó o la introducció d’una locomotora 
dièsel, són una clara mostra dels avantatges d’utilitzar l’aplicabilitat de la ciència en favor dels 
interessos laborals. 
 
Amb el temps tot es va anar mecanitzant, fins al punt que al 1963 es va introduir un sistema 
d’arrancada mecànica, utilitzant cintes transportadores per extraure el carbó, així com millorant 
les fortificacions de les galeries, que van passar a ser de metall. L’increment de mitjans 
mecànics van desembocar amb les millores de condicions de treball i seguretat dels miners, 
però alhora es van veure afectats els llocs de feina. 
 
Al 1969 l’empresa FECSA va esdevenir la principal accionista de Carbones de Berga S.A. en 
una bona estratègia de l’antic propietari, havent de fer front a diversos obstacles: l’auge del 
petroli, del gas i de les nuclears, així com les quantioses multes pendents de pagar degut a la 
contaminació atmosfèrica produïda a la zona durant tants i tants anys. 
A partir del 1976 es va mecanitzar definitivament amb les fortificacions d’escut com a eina per 
arrancar el carbó, així com les cintes transportadores que substituïren les màquines dièsel. 
També es va començar a fer explotacions a cel obert, les quals reduïen considerablement el 
cost de l’extracció del carbó. La central tèrmica de Cercs va arribar a consumir la totalitat del 
carbó extret de la conca minera. 
Per aquestes dates els miners van canviar l’estil de feina. Les inundacions del 1975, així com 
les galeries situades per sota del riu Llobregat, obligaven als miners a compaginar la seva feina 
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amb la de bombeig de l’aigua, fins al punt que dedicaven la meitat de la jornada a extreure 
aigua i l’altre meitat a extreure carbó. 
La forta competència de la resta de països, juntament amb l’estandardització del petroli com a 
font d’energia habitual, així com l’esgotament de les capes més riques del mineral, van 
propiciar al 31 de Desembre del 1991 el tancament de Carbones de Berga S.A. 

5.2 Consideracions prèvies 

5.2.1 Autoritzacions 
 
S’aplica el mateix criteri que en la visita anterior. Així doncs, cal l’autorització del centre que ens 
atorgarà el Consell Escolar, la qual s’ha d’aprovar abans d’iniciar el curs. També necessitarem 
l’autorització per escrit dels pares o tutors legals (abans de realitzar la sortida), i caldrà 
contemplar si s’inclou la pernoctació, per la qual es necessita una autorització especial. 

5.2.2 Assegurança escolar 

 
L’assegurança escolar obligatòria ja cobreix els desplaçaments dins l’àmbit estatal, així que no 
cal contractar res més.  
 

5.2.3 Assignació del professorat  

 
L’assignació del professorat s’haurà de fer anteriorment a la visita, tenint en compte la ratio 
d’alumnes per professor. Actualment parlem de 20 alumnes per acompanyant, amb un mínim 
de 2 per sortida i com a mínim amb un d’ells ha de ser professor/a de l’institut

12
. 

5.2.4 Transports  

 
El Museu de les Mines de Cercs es troba a la carretera C-16, entre les poblacions de Fígols i 
Cercs, concretament al quilòmetre 107,4. Per arribar-hi des del Eix del Llobregat, cal agafar el 
desviament de Sant Corneli (veure la Figura 5.1). 
 
Per desgràcia en aquest cas no hi ha una línia regular d’autobusos que arribi a Fígols, així que 
s’hi haurà d’arribar des de transports concertats, que d’altre banda sol ser força habitual en els 
centres de secundària. Com ja s’ha comentat en l’anterior visita, és consergeria qui es sol 
encarregar de buscar aquest transport i de la resta de temes logístics, així com la “paperassa” 
que cal tenir en consideració (permisos). 
Pel que fa a lloc per aparcar és més que suficient, ja que a fora el museu hi ha una àmplia zona 
d’aparcament per autocars o transport individual. A més, també hi ha espai perquè els alumnes 
puguin dinar o esmorzar, tot i que no és una zona especialment habilitada per aquesta finalitat. 
Per si de cas, també hi ha un bar per si algú s’oblida del dinar. 
 
 

                                                 
12

 Article 19.4 de la Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el 

funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2011-2012 
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Figura 5.1 – Situació del Museu de les Mines de Cercs

13
 

5.2.5 Horaris  

 
Els horaris s’han de planificar amb cautela i no deixar espai a la improvisació. Cal doncs tenir 
en compte l’horari del museu, el del transport i del centre, i per tant cal considerar quan es 
tardarà en arribar al museu. Com a referència podem dir que el museu es troba a 20 minuts del 
centre de Berga i a 90 minuts del centre de Barcelona aproximadament. 
 
L’horari del museu és el següent:  
 
Dies laborals: 
 
- De 10 a 14 hores, excepte del 1 de Juny al 30 de Setembre, quan també obren de 16 a19 

hores. 
 
- Els dilluns no festius es tanca per descans setmanal, excepte al Juliol, Agost i la primera 

quinzena de Setembre. 
 
Caps de setmana i festius: 
 
- De 10 a 15 hores, excepte del divendres sant al 30 de Setembre, que és de 10 a 19 hores. 
 
Vacances: 
 
- Del 22 de Desembre al 17 de Gener  
 
Cal dir però que tot i que les visites són generalment pels matins, també es poden concertar 
per la tarda si s’arriba a aquest acord. La durada de la visita sencera és d’unes 3 hores 
aproximadament. 
 
No s’especifica si cal concertar la cita prèviament, però és evident que per seguretat cal fer-ho 
si tenim en compte que hi portarem adolescents i ens hem d’assegurar, entre altres coses, que 
el museu ens pugui atendre degudament. Per fer-ho, podem contactar per e-mail o per telèfon:  
 
m.cercs@diba.cat o bé trucant al 93 824 81 87 - 93 824 90 25 

5.2.6 Àpats 
 
Com s’ha comentat en l’apartat anterior, la visita es porta a terme just després d’esmorzar i fins 
just abans de l’hora de dinar. Per aquest motiu hi ha una àmplia zona desocupada on els 

                                                 
13

 Font: Web del Museu de les Mines de Cercs. A: Museu de les Mines de Cercs [en línia]. Consulta: 3 de maig del 

2012. Disponible a: http://www.mmcercs.cat/museu/imatges/situacio-07.jpg  
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alumnes poden dinar, si bé no es tracta de bancs i cadires, l’espai que hi ha és més que 
suficient. També trobarem un bar just al costat de l’entrada del museu, on es pot dinar sense 
problema. 

5.2.7 Preus i descomptes per a grups 

El museu té una tarifa força estàndard i gens complicada. És la següent: 

Tarifa Individual: 7.5 € 

Nens de 5 a 12 anys (primària): 2 € 

Joves de 13 a 17 anys i jubilats: 6 € 

Grups: 6 € (a partir de 20 persones) 

Tot i així també ens podem beneficiar d’alguns descomptes, la majoria dels quals els trobem si 
som socis d’associacions properes a la comarca o del àmbit territorial proper relacionat amb la 
mineria. Així doncs, tindrem un descompte del 20% del import de la entrada si som socis de: 

- Amics dels museus de Catalunya, Club Xatic, Rutas de la lana, Cultura Berguedà, 
Associació Mountain Runners, Club d’esquí Berguedà, Zona XXI, Berga Resort, Gimnàs “El 
Tossalet”, TresC, Enginyers tècnics miners, Camp mineralògic del Berguedà, Club natació 
del Berguedà, Col·legi oficial d’òptics i optometristes o amb el carnet de família nombrosa. 

Si disposem del carnet de docent, del Club Super 3 o del COM, l’entrada és gratuïta. 

Per grups d’instituts sempre cal acordar l’hora prèviament, amb la màxima antelació possible, ja 
que són molts els grups que hi volen assistir. Cal presentar-se una estona abans per fer el 
pagament si és que no s’ha fet amb anterioritat.  
Per norma general, es sol fer el pagament a secretaria o consergeria 15 dies abans de la 
sortida per evitar imprevistos d’última hora.  
 
La reserva la podem fer trucant al Museu o bé a través del seu e-mail. Per l’experiència 
viscuda, el personal del museu és seriós amb aquest tema i us atendran encantats, així com us 
facilitaran tota la documentació que sigui necessària. Disposen de quaderns didàctics, un 
monogràfic sobre el carbó on s’explica la seva vessant biològica i les seves aplicacions 
tecnològiques, així com una guia didàctica sobre el carbó. 

5.2.8 Organització de la visita i pautes de comportament 

 
Com a la resta de sortides, és convenient que el professorat faci una sortida anterior per 
conèixer el museu i el seu entorn. Si es realitza la visita sense haver-la vist i viscut 
anteriorment, el nostre desconeixement serà contraproduent, i els alumnes no ens prendran 
seriosament. A més, si fem una visita prèvia, podrem fer èmfasi amb tots aquells aspectes que 
vulguem tractar durant la visita. 
 
En aquest cas, i a diferència del Museu de la Colònia Vidal, el que es tractarà durant la visita té 
una vessant molt tecnològica, amb algunes pinzellades de la vida diària del treballador, però 
amb un pes molt important pel que fa a l’extracció del carbó, i per tant, a l’àmbit que volem 
conèixer. Tot i així es pot programar la visita amb el Departament de Ciències Socials i 
Ciències Naturals, ja que hi ha certs esdeveniments del passat que són un reflex de l’època: la 
vida quotidiana dels miners, les insurreccions obreres, l’entorn social i natural, la geografia i 
orografia de la zona, les propietats biològiques del carbó... 
 
Cal advertir a l’estudiant de la feina que hauran de fer, si bé és recomanable donar-los la doble 
pàgina abans de la visita perquè es familiaritzin amb la visita i amb les activitats que hauran de 
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realitzar. Això els facilitarà la feina i els focalitzarà l’atenció en aquells detalls que creiem que 
són rellevants. 
 
Els alumnes hauran de dur un bolígraf o llapis i una goma d’esborrar. També es recomana que 
a l’hivern s’abriguin de valent, ja que estaran a la zona de Prepirineu, a gairebé 1000 metres 
d’alçada, on a més hauran d’endinsar-se a la mina, on la temperatura baixa de forma molt 
considerable.  
 
Pel que fa a normes, es regeixen per les clàssiques normes d’un museu: no es pot córrer ni 
cridar, no es pot menjar, beure ni fumar durant la visita, s’ha de ser curós amb l’entorn i per tant 
no embrutar-lo etc. En aquest sentit no hi ha res inusual.  

5.3 Documentació per a l’alumne 
 
La documentació per a l’alumne serà la mateixa que en l’apartat de la Colònia Vidal, és a dir, 
una doble pàgina que haurà d’emplenar durant la visita, i que constarà de certes activitats 
relacionades amb el currículum d’aquest curs, de manera que la visita serveixi com a reforç o 
ampliació del temari vist a les classes. 
 
A banda de la doble pàgina, el professorat donarà certes indicacions pel que fa a la doble 
pàgina i a les pautes de comportament durant la visita. En aquest cas no es farà cap activitat 
posterior a la visita del museu (treball en grup), però tot i així hi haurà una activitat de recerca 
que hauran de fer a casa pel proper dia. 

5.3.1 Doble pàgina  
 
Aquest apartat forma part de la doble pàgina, la qual ha estat dissenyada i maquetada. Podeu 
trobar-la al Annex en format DIN-A3 tal com es lliuraria als alumnes. 

5.3.1.1 Introducció 

 
El Museu de les Mines de Cercs us acosta a finals del segle XIX d’una conca minera, on el 
carbó era una de les poques vies de subsistència per a la població. Podreu veure alguns dels 
aparells utilitzats per extreure el carbó, així com conèixer el seu procés d’extracció i 
comprendre com vivien els seus treballadors. A més, us endinsareu en una mina real per 
comprovar en quines condicions es treballava i com han anat evolucionant els sistemes 
d’extracció.     
 
Durant la visita treballareu els següents aspectes:  
 
-Caracterització de l’extracció i obtenció del carbó. 
-Valoració de l’impacte i del consum de carbó com a recurs no renovable. 
-Reconeixement de la maquinària i aparells utilitzats durant l’extracció d’aquest mineral. 
 
 
Aquest quadern disposa de les següents parts: 
 
I – El carbó: característiques i usos 
II – Extracció del carbó 
III – Activitats d’ampliació, reforç i per fer a casa 
 
Institut: 
Curs: 
Grup: 
Alumne: 
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5.3.1.2 Activitats  

 
I – El carbó: característiques i usos 
 
1. Per a quines finalitats s’ha utilitzat el carbó extret de les mines? Determina’n almenys 2 i 
explica’n el seu ús.  
2. Quins perills presenta la combustió del carbó? Enumera’n alguns d’ells. 
3. Com es pot saber on hi ha carbó? Que són els testimonis? 
4. Completa la següent taula: 
 

Combustible Origen % Carboni Calories/gram Utilització 

Fusta   2800-3600  

Torba  50-60   

Lignit Mineral    

Hulla    industrial 

Antracita     

 
 
II – Extracció del Carbó 
 
1. Quins inconvenients presenta la mineria d’interior i les explotacions a cel obert? 
2. Quina ha estat l’evolució del sistema d’il·luminació dels miners? Enumera i explica el 
funcionament d’aquests aparells. 
3. Quina és la llargada de la galeria principal de la mina? Quants quilòmetres de mina 
excavada hi ha en total? 
4. Explica de quins sistemes de fortificació disposaven a la mina i quines característiques 
tenien. 
5. Quins sistemes tenien per a detectar les fugues de gas metà i els possibles esfondraments? 

5.3.1.3 Activitats d’ampliació i reforç  

 
Activitats d’ampliació 
 
1.Per a que serveixen els plans inclinats? Quin és el seu funcionament? 
2.Que és el rentador? Per a que serveix? Quin és el fonament pel qual el rentador funciona? 
 
 
Activitat de reforç  
 
Relaciona els següents elements i digues per a que serveixen. 
 
Excavadora de vapor, Cabàs, Pic, Llum d’oli, Vagoneta, Carregador, Locomotora, Martell 
pneumàtic. 
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Activitat per fer a casa 
 
Explica quines malalties patien els miners. 

5.3.2.2 Criteris d’avaluació  

 
Resulta molt interessant que els alumnes sàpiguen com se’ls avaluarà, ja que els servirà per 
enfocar el seu esforç a un continguts mínims, evitant en força mesura la subjectivitat a la qual 
es presta a vegades l’avaluació de les activitats. A continuació es detalla la puntuació de cada 
apartat, i cal tenir en compte que les activitats de reforç i ampliació són excloents; només cal 
fer-ne una de els dues. 
 
Apartat I - El carbó: característiques i usos (4 punts): 1 punt per a cada activitat. 
 
Apartat II - Extracció del carbó (4 punts): 1 punt per a cada activitat, excepte les activitats 3 i 5 
que valen 0.5 punts. 
 
Activitat d’ampliació (1 punt) 
 
Activitat de reforç (1 punt) 
 
Activitat per fer a casa (1 punt) 

5.4 Documentació per al docent 
 
La documentació per al docent servirà per tenir el solucionari de les activitats proposades als 
alumnes, així com informació general sobre la visita (metodologia, que cal tenir en compte...) i 
la temporització d’aquesta. Per a més informació es pot utilitzar l’apartat de “Consideracions 
Prèvies” on es detallen alguns aspectes rellevants que cal tenir en compte abans de fer la 
visita. 

5.4.1 Introducció 

 
Els següents apartats han d’ajudar al professorat a que es desenvolupi correctament la visita, 
coneixent en tot moment que cal fer i com dur a terme les diverses accions que es duran a 
terme. Es detallaran les activitats a realitzar i es donaran instruccions sobre que cal tenir en 
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compte. A més es resoldran les qüestions dels alumnes, de manera que cal haver llegit 
aquesta documentació abans de fer la vista, de manera que coneguem les respostes a les 
seves activitats. També es recomana posar-se en contacte amb el museu, a fi de poder veure 
la documentació de la qual disposa, que de ben segur ens serà molt útil per aprofundir en 
alguns temes o bé per canviar o treure activitats si així ho creiem convenient. 

5.4.2 Descripció de l’activitat 

5.4.2.1 Curs/Nivell 

 
Les activitats i la vista s’emmarca en el currículum de 2n d’ESO, ja que durant aquesta es 
tractaran alguns temes interessants pels alumnes i que guarden una estreta relació amb el 
temari d’aquest curs. A l’apartat d’objectius d’aquesta secció es donen més detalls sobre els 
continguts que es tractaran. 

5.4.2.2 Material necessari 

 
Els alumnes han de disposar del següent material per poder realitzar la visita i per poder 
respondre a les activitats de la doble pàgina: 
 

- Guia per a l’alumne (la doble pàgina i algunes indicacions com les rúbriques), la qual 
hem descrit anteriorment (una per alumne). 

- Llapis, goma d’esborrar i bolígraf per passar a net les respostes.  
 
Es recomana una carpeta o suport per escriure a sobre la guia. 

5.4.2.3 Metodologia i descripció de la visita  

 
El primer que farem al baixar del transport, serà anar a parlar amb els monitors del museu, que 
ràpidament ens donaran les entrades del museu i ens deixaran passar. Tots els alumnes 
hauran d’entrar al museu i anar cap al fons a la dreta, on hi ha la sala d’audiovisuals i on 
veurem un vídeo sobre la mina, on se’ns explicarà sobretot la història de la mina sense entrar 
al detall de la maquinària utilitzada però si enumerant alguns dels aparells utilitzats per extraure 
el mineral.  
 
En acabar ja podrem lliurar als alumnes la doble pàgina que caldrà omplir al llarg de la visita. 
Es recomana utilitzar un llapis per si cal afegir o treure informació més endavant. A més cal 
comentar-los que en acabar la visita disposaran d’una estona per acabar d’omplir les 
respostes. A més no hauran de lliurar la doble pàgina fins el pròxim dia de classe, així que a 
casa podran respondre a l’activitat per a fer a casa i completar les activitats inacabades. 
 
A partir d’aquest moment es dividirà el grup en dues parts (o més si fa falta), de manera que 
s’assignarà un grup per monitor i es realitzarà la visita als dos espais dels quals disposem: el 
museu com a tal i la mina. Mentre uns veuen el museu, l’altre grup veurà la mina. 
 
 
a) La primera part, la qual realitzem al museu, ens servirà per conèixer més coses sobre el 
carbó, així com conèixer una mica més la història de la mina, des que es treballava amb un pic 
i un cabàs fins a la construcció del raspall. També ens donaran dades sobre el carbó: com 
s’extreu, quines categories hi ha, quins perills comporta la seva explotació... 
també ens parlaran una mica sobre com vivien els miners i de quines instal·lacions disposaven: 
el dispensari, la casa del treballador o l’escola. Se’ns explicarà una mica més a fons la vida 
dels miners i ens donaran alguns detalls sobre algunes revoltes viscudes. 
 
b) La segona part, corresponent a la visita de la mina ens permetrà endinsar-nos a una mina 
real, entrant amb una locomotora i veient algunes característiques de l’extracció de carbó de 
forma més o menys cronològica: des del ús del pic i la pala al ús de martells pneumàtics o fins 
a la mecanització del sistema d’extracció de carbó utilitzant raspalls. També veurem els tres 
tipus de fortificacions i es donaran alguns detalls més sobre com treballaven els miners. 
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Al sortir de la mina la visita s’acabarà, i podrem gaudir del magnífic entorn que ens envolta. Els 
alumnes podran esmorzar o dinar al parc que s’ha habilitat per aquest motiu, a banda de poder 
respondre a les preguntes de la doble pàgina. Com ja s’ha comentat, els alumnes podran 
quedar-se la doble pàgina per si els cal ampliar informació a casa, o per si volen passar-ho a 
net (per això recomanem que portin llapis i goma). 
 
La visita en si està ben guiada i plantejada per part dels monitors, ja que seran ells qui ens 
vagin desgranant tot el que ens cal saber. A més agraeixen la participació del professorat i això 
reforçarà els seus coneixements i la connexió amb la resta del temari. 
 
La pròxima sessió de classe es dedicarà exclusivament a parlar de la visita per reforçar les 
explicacions donades i per solucionar les qüestions que s’hagin plantejat. A més s’obrirà un 
debat sobre al conveniència o no de l’ús del carbó. Podeu consultar al Annex una petita 
presentació per introduir aquest tema als estudiants. 

14
 

5.4.2.4 Temporització 

 
La temporització prevista per la visita és la següent. Les dades corresponen aproximadament a 
la durada de la visita estàndard que realitzen a alumnes de 2n d’ESO. El temps de la visita pot 
variar en funció de diversos factors, però en condicions normals s’assimilarà a la següent: 
 

Taula 5.1 – temporització de la visita i del treball posterior 

Activitat a realitzar Temps estimat 

Viatge fins al Museu de les Mines (en funció de la distància) Per determinar 
Baixar del transport, agrupació d’alumnes i inici de la visita 0:10 
Entrada al recinte, visualització audiovisual, formació de grups  0:20 
Visita al Museu 0:40 
Visita a la Mina 0:40 
Resposta a les activitats 0:30 
Esmorzar o Dinar 1:00 
Retorn a l’institut o a casa (en funció de la distància) Per determinar 
Resposta a l’activitat per fer a casa (recerca) 0:30 (a casa) 
Comentaris sobre la visita,  resolució de la doble pàgina i debat 1:00 

 

Com s’aprecia, es dedica una sessió a comentar la visita i a resoldre la doble pàgina. Si no ens 
queda temps per solucionar les activitats, les podem enviar per mail als alumnes perquè 
disposin de la informació de la visita. L’objectiu d’aquesta sessió és reforçar els coneixements 
obtinguts, intentar que els alumnes s’impliquin amb el temari que han pogut veure i solucionar 
els dubtes que hagin sortit, així com valorar el progrés que ens permet la tecnologia. 

5.4.2.5 Objectius 

 
Els objectius que es tractaran durant la visita al Museu de les Mines de Cercs s’emmarquen 
dins dels objectius genèrics del Currículum de secundària corresponent al segon curs d’ESO. A 
continuació es descriuran aquests continguts del currículum i es relacionaran amb els que 
treballarem durant la visita, adaptant els continguts de manera que encaixin amb el que hem de 
treballar. 
 

Taula 5.2 – Taula de continguts del currículum i objectius del treball 

Contingut 1 Caracterització de l’obtenció de les matèries primeres. 

Objectiu 1 
Reconèixer els elements de maquinària i les eines presents en l’extracció del 
carbó. 

Objectiu 2 Diferenciar la mineria interior de la mineria a cel obert. 

Objectiu 3 
Descobrir com es pot saber on hi ha carbó i com es distingeixen les diferents 
varietats de carbó. 

Objectiu 4 Reconèixer de quins mitjans de protecció disposaven els miners i com han 

                                                 
14

 Podeu veure la presentació en Power Point del debat proposat al Annex III. 
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evolucionat al llarg del temps.  

Objectiu 5 Analitzar i valorar els riscos en la salut que patien els miners. 

Contingut 2 Valoració del consum responsable 

Objectiu 6 Identificar l’ús que es fa del carbó un cop s’ha extret de les mines. 

Objectiu 7 Valorar l’escassetat d’energies no renovables. 

Contingut 3 Anàlisi d’un procés industrial proper. 

Objectiu 8 Identificar els diferents processos als quals es sotmet el carbó un cop extret. 

Objectiu 9 
Distingir els diferents tipus de carbó en funció de les seves característiques 
físiques i químiques i biològiques. 

Contingut 4 Valoració dels canvis en les necessitats humanes. 

Objectiu 10 
Valorar els canvis que han proporcionat els avenços de la tecnologia tant en 
l’extracció del carbó com en el seu processat posterior fins a la seva 
combustió. 

Objectiu 11 
Comprendre la importància de la mineria a la comarca del Berguedà i 
descobrir-ne algunes xifres rellevants. 

Contingut 5 
Valoració de l’impacte de la transformació de les matèries primeres en el 
medi. 

Objectiu 12 
Valorar l’impacte que genera l’extracció de carbó, tant a nivell ambiental com a 
nivell econòmic i social. 

Objectiu 13 
Analitzar els perills que comporta el processat del carbó com a material per a 
la combustió. 

A banda dels corresponents al currículum, també volem complir el següent objectiu:  

      -  Escoltar i parar atenció a les explicacions dels monitors durant la visita.  

5.4.2.6 Competències treballades 

 
Les competències que es pretenen treballar durant la vista són les següents: 
 
Competències pròpies de la matèria: 
 
Competència de conviure i habitar el món: Adquisició de coneixements sobre objectes, 
processos, sistemes i entorns tecnològics al llarg de la visita, tant al museu (llums, tipus de 
carbó, bateries...) com a la mina (pics, raspalls, fortificacions...). 
També l’anàlisi d’objectes i eines emprats per a l’extracció del carbó i sistemes tècnics com el 
pla inclinat o el telefèric) 
 
Competència de coneixement i interacció amb el món físic: identificar problemes rellevants, 
realitzar observacions i formular-se preguntes mitjançant la maquinària vista durant la visita, els 
problemes de foscor i ventilació de la mina, la problemàtica ambiental i de salut... 
També adquirir competències per fer un ús responsable dels recursos i comprendre la 
importància de la generació de residus i l’impacte que té en el medi, així com vetllar per la 
pròpia salut, tant dels miners com de les poblacions del entorn més immediat. 
 
Competència social i ciutadana: integració de coneixements, habilitats i actituds com a 
influència decisiva en la vida de les persones, la societat i l’entorn, en concret amb els 
treballadors de la mina, la població de Cercs, Fígols i Sant Corneli i l’entorn paisatgístic i 
industrial que s’ha anat modificant durant els anys que es va extreure carbó. 
Desenvolupament de valors i criteris ètics envers la problemàtica de les energies no renovables 
i el perill de treballar amb materials combustibles per mitjà de la comprensió dels processos que 
es duien a terme després de l’extracció del mineral i també a través del coneixement de com 
s’extreia el carbó. 
 
Competència en el tractament de la informació i competència digital: desenvolupament de 
continguts que permeten localitzar, processar, elaborar, presentar i difondre la informació a 
través de les tecnologies de la informació, mitjançant la recerca d’informació de l’activitat que 
cal fer a casa. 
 
Competències bàsiques de l’ESO: 
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Competència matemàtica: relacionant d’algunes dades obtingudes dels diferents tipus de 
carbó. 
 
Competència comunicativa: contribuint a la competència lingüística i audiovisual utilitzant un 
vocabulari tècnic específic mentre dura la visita, tant fent preguntes als monitors com responent 
a les activitats plantejades, i posteriorment cercant, analitzant i seleccionant la informació 
obtinguda per  l’activitat per fer a casa i per completar les activitats de la dobler pàgina. 
 
Competència d’aprendre a aprendre: seleccionant la informació que es pot trobar a la xarxa i 
distingint la informació útil i veraç amb la de dubtosa credibilitat. 
 
Competència d’iniciativa i autonomia personal: adquirint la pròpia responsabilitat a l’hora de 
respondre a les preguntes de la doble pàgina, així com aprofitar l’oportunitat de reelaborar i 
completar les respostes a les activitats fetes durant la visita mentre s’està a casa. 

5.4.3 Solucions a les activitats 
 
A continuació es dona la resposta a les activitats proposades. S’ha intentat que les respostes 
siguin concises i breus, per no afegir més literatura de la necessària, ja que l’objectiu principal 
de la visita és que els alumnes aprenguin quin és el procés d’extracció del carbó, de manera 
que es creu convenient que les preguntes siguin directes. 
 

I – El carbó: característiques i usos 
 
1. Per a quines finalitats s’ha utilitzat el carbó extret de les mines? Determina’n almenys 
2 i explica’n el seu ús.  
 

El carbó s’ha utilitzant com a combustible des d’èpoques 
remotes, quan els homes l’utilitzaven com a font de calor 
per escalfar-se. Generalment era d’origen vegetal o com 
a molt torba (carbó de poca qualitat). Amb els avenços 
tecnològics, es va evidenciar la necessitat de generar 
molta quantitat de calor, imprescindible per generar la 
calor suficient per generar prou vapor com per arribar a 
generar el moviment que permet la màquina de vapor. 
 
Així doncs, la fusta tenia un poder calorífic massa baix, 
fet que propicià la cerca de combustibles més eficients. 

D’aquí que el carbó fos una font d’energia imprescindible durant el segle passat. 
 
El carbó s’utilitzava primerament per a les centrals hidràuliques del riu Llobregat, les quals 
necessitaven combustible quan l’aigua escassejava. Però també era molt important per 
qualsevol transport, ja fos terrestre (trens) o marítim (vaixells), alhora que servia per fer 
funcionar diverses màquines, com per exemple excavadores com la que hi ha a l’entrada del 
museu. També s’utilitzava a les forges per a treballar el ferro (forjat), procés que s’utilitzava 
molt a la indústria.  
 
Posteriorment va ser (i continua essent) el combustible d’algunes centrals tèrmiques arreu del 
mon, com també ho va ser, durant molts anys, de la central tèrmica de Cercs, la qual es va 
proveir del carbó de la conca minera fins a mitjans dels anys 80, quan la central tèrmica va 
començar a comprar carbó a Ucraïna.  
 
2. Quins perills presenta la combustió del carbó? Enumera’n alguns d’ells. 
 
La combustió del carbó presenta seriosos problemes, el més important dels quals és la 
contaminació. Aquesta contaminació es produeix per diferents factors, els quals s’enumeren a 
continuació. 
 

Figura 5.1 - Excavadora de vapor 
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Pluja àcida (òxid de sofre): produeix danys biològics sobre la vegetació, limitant-ne el 
creixement i provocant malalties com l’enanisme, minvant la generació de fruits o inclús fent 
desaparèixer plantes i vegetals, així com el sòl. També genera problemes a persones amb 
asma. 
 
Òxid de nitrogen: es descomponen a causa de la llum solar, alliberant compostos a 
l’atmosfera i generant substàncies tòxiques, arribant a crear edemes pulmonars i minvant els 
pulmons en front d’altres malalties. 
 
Generació de partícules en suspensió: les quals generen problemes respiratoris en persones 
i animals. 
 
Monòxid de carboni: s’allibera si la combustió és incompleta, convertint-se en un verí que pot 
arribar a ser mortal. A més provoca efectes adversos a la capa d’ozó. 
 
Hidrocarburs: si la combustió és incompleta o entren en reacció amb altres substàncies, 
poden participar en algunes reaccions fotoquímiques amb els òxids de nitrogen, podent 
ocasionat irritació ocular i essent un agent cancerigen. 
 
Contaminació tèrmica: al retornar l’aigua al riu hi ha un xoc tèrmic que pot ser perillós per la 
fauna i l’ecologia del riu. S’evita recirculant l’aigua calenta i refredant-la en torres de refrigeració 
que emeten vapor d’aigua. Llavors es forma boira, precipitacions i augmenta la humitat en 
general. 
 
3. Com es pot saber on hi ha carbó? Que són els testimonis? 

 
Observant el medi podem trobar carbó als boscos i 
muntanyes. Caldrà saber si aquest carbó és d’origen vegetal 
o mineral. S’utilitzen els  testimonis, els quals s’analitzen 
químicament per tal de saber el seu origen i la seva qualitat, 
que depèn entre altres factors de la seva edat, determinant 
així si l’explotació és viable i coneixent quin és el millor 
mètode d’extracció del mineral: mineria d’interior o cel obert. 
 
Els testimonis són les mostres cilíndriques que s’extreuen 

mitjançant la sonda de la perforadora, que forada fins a un profunditat de 800 metres  terra 
endins. Així es revela la composició de cadascuna de les capes del subsòl. 
 
 
4. Completa la següent taula: 
 
Fusta: d’origen vegetal, 49-50% de carboni. 2800 a 3600 calories/gram. Ús casolà. 
 
Torba: primera fase del procés de carbonització, carboni de 50-60%. De 3600 a 5400 
calories/gram. Ús casolà i suport orgànic. 
 
Lignit: segona fase del procés de carbonització, carboni entre 50-75%. De 4000 a 6000 
calories/gram. Ús industrial. Altrament dit carbó negre o hulla subbituminosa.  
 
Hulla: tercera fase del procés de carbonització, carboni del 82 al 92%. De 7000 a 8500 
calories/gram. Ús industrial, producció de gas i processos metal·lúrgics.  
 
Antracita: darrera fase del procés de carbonització, carboni del 92 al 96%. De 7000 a 8000 
calories/gram. Poc contingut en cendres i substàncies volàtils. 
 
Com a curiositat, el petroli té un poder calorífic de 11000 calories/gram. 
 

Combustible Origen % Carboni Calories/gram Utilització 

Fusta Vegetal 49-50 2800-3600 casolà 

Torba Mineral 50-60 3600-5400 casolà 

Figura 5.2 - Testimonis 
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Lignit Mineral 50-75 4000-6000 industrial 

Hulla Mineral 82-92 7000-8500 industrial 

Antracita Mineral 92-96 7000-8000 industrial 

 
 

II – Extracció del Carbó 
 
1. Quins inconvenients presenta la mineria d’interior i les explotacions a cel obert? 
 
Primer de tot cal deixar clar quan és convenient utilitzar un mètode d’extracció o un altre. La 
mineria d’interior és apte quan les capes de carbó tenen poca inclinació, mentre que quan les 
capes són inclinades s’utilitza l’explotació vertical. Per altra banda, la mineria a cel obert 
comporta una disminució de les despeses, però a canvi d’un fort impacte ambiental. 
 
L’extracció de carbó a cel obert necessita dues coses: excavadores i explosius. La seva acció 
deixa la terra estèril, erosiona el terreny i provoca un elevat impacte ambiental, morfològic, 
biològic i climàtic, a banda de transportar certes substàncies insalubres a rius i mars. A més, 
com que s’extreuen també els materials no aprofitables, aquests s’acumulen en muntanyes, o 
en el millor dels casos s’aprofiten per altres empreses, com per exemple les cimenteres.  Al 
acabar l’explotació, s’ha de reconstruir i restaurar el terreny, d’acord amb la legislació actual.  
 
L’extracció de carbó a través de mines interiors té certs inconvenients. Cal habilitar el pas de 
l’aire, fortificar les galeries, bombejar l’aigua en funció de la ubicació i profunditat de les 
galeries. Hi ha risc d’esfondraments, explosions i accidents. També es degrada el paisatge (en 
menys mesura que la mineria a cel obert) i necessita zones de runams per deixar els materials 
no aprofitables.  
 
 
2. Quina ha estat l’evolució del sistema d’il·luminació dels miners? Enumera i explica el 
funcionament d’aquests aparells. 
 

Els pagesos usaven llums d’oli (amb greix de porc) durant el segle 
XIX, els quals feien la mateixa llum d’una espelma.  Es coneixia 
co m a “llum de gall”, i emetia una flama pobre i pudenta. 

Al arribar Olano els va comprar un llum de carbur per a cada 
miner. El seu funcionament és senzill: la làmpada consta de 2 
dipòsits, un d’aigua situat a dalt i un altre per carbur de calci a 
baix. Al descargolar l’aixeta superior, unes gotes d’aigua 
degotaven sobre el carbur de calci, generant gas acetilè, el qual 
s’encén i manté la flama. La seva flama és blanquinosa, i és set 

vegades més lluminosa que la de la llum d’oli. 

Com que a la mina hi ha gas metà i és inodor, es tapava la flama amb un vidre i un sistema 
perquè no entrés el gas però si l’aire per la combustió.  Cal tenir en compte que com és 
evident, aquest llum de carbur pot resultar perillós, ja que podia arribar a explotar si es 
manipulava de forma incorrecta o si no es tenien suficients precaucions. 

Més endavant, als voltants dels anys 50, va arribar el frontal o làmpada elèctrica, que tenia 12 
hores d’autonomia i que es podia recarregar amb una màquina. La làmpada era halògena i 
anava incorporada amb el casc, permetent dues intensitats de lluminària. L’inconvenient eren 
els 2 Kg de pes de la bateria que anava a la cintura, la qual era de plom.  

Després arriben els frontals de LED’s, que permeten més il·luminació i més autonomia degut al 
seu baix consum. 

 
 
 
 

Figura 5.3 - Làmpada  
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3. Quina és la llargada de la galeria principal de la mina? Quants quilòmetres de mina 
excavada hi ha en total? 
 
La galeria principal, que és la de Sant Romà, tenia 6 Km, però en total hi havia 750 Km 
d’excavacions. A més, es va arribar fins a 300 metres sota el riu Llobregat. 
 
4. Explica de quins sistemes de fortificació disposaven a la mina i quines 
característiques tenien. 
 
Inicialment i durant molts anys, les galeries es fortificaven amb fusta de pi, que era lleugera, 
rectilínia i abundant a la comarca. El seu inconvenient era que no sempre suportava els 
esforços i es trencaven provocant esllavissades. 
 

Es van començar a fortificar les galeries 
principals amb pedra i ciment, amb una 
amplada de 3 metres i una alçada de 2,6 
metres. La pedra utilitzada era la mateixa que 
s’extreia de la mina, així que es reaprofitava. A 
més també s’aprofitava per les cimenteres dels 
voltants (n’hi havia 4, de les quals en segueix 
funcionant una), ja que el gran contingut en 
calci de la pedra la fan apte per a l’elaboració 
de ciment. Es construïen així voltes d’arc de 
mig punt, que suportaven millor les pressions 
de la mina que no pas la fusta. 
 

A partir del 1970 es va generalitzar l’ús d’estructures d’acer d’alta qualitat, molt resistents a les 
pressions i incombustibles en cas d’incendi. A més s’adapten bé a les galeries grans, i es 
poden desmuntar i reutilitzar. Actualment encara s’utilitzen aquestes fortificacions a les mines 
que encara treballen. 
 
5. Quins sistemes tenien per a detectar les fugues de gas metà i els possibles 
esfondraments? 
 
Els sistemes de detecció eren força arcaics però tremendament efectius. Per a les fugues de 
gas metà, monòxid de carboni o altres gasos tòxics, s’utilitzava un canari, ja que al ser més 
petit que un ésser humà, en cas d’emanacions de gasos, morien molt abans. Així doncs, si el 
canari moria, els miners sortien corrents davant la perillositat de seguir excavant.  

Pel que fa als esfondraments, els miners trobaven uns aliats dins la mina. Es tracta de les 
rates, que amb la seva fina oïda, eren capaces de sentir si es produirien esfondraments, ja que 
la seva oïda es capaç de percebre fins a 89 o 90 KHz, molt per sobre dels 20 KHz que podem 
percebre els humans. 

5.4.3.1 Activitats d’ampliació i reforç  

 

Activitats d’ampliació 
 
1.Per a que serveixen els plans inclinats? Quin és el seu funcionament? 

 
El pla inclinat servia per transportar el carbó des de la conca minera fins 
a la carretera a fi de que els carros es poguessin endur i distribuir el 
carbó. Es va utilitzar aquesta construcció degut a la difícil orografia del 
terreny. Mostra d’això n’és que el pla inclinat tenia un 41% de desnivell i 
206.8 metres de llargada. 
 
El seu funcionament és senzill: tenim una vagoneta buida a baix i una de 
plena a dalt. El pes de la plena fa pujar la buida, fent de contrapès, i per 
tant les vagonetes es van desplaçant amunt i avall. Les dues estan 
subjectades amb un cable a un torn (inicialment un tambor de fusta), el 

Figura 5.4 - Fortificacions de la galeria 

Figura 5.5 – Pla 
inclinat 
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qual permetia regular la velocitat en que pujaven i baixaven les vagonetes.  
 
2.Que és el rentador? Per a que serveix? Quin és el fonament pel qual el rentador 
funciona? 
El rentador era una màquina que es va començar a utilitzar durant el 1931, com a alternativa a 
la “tria” de carbó que es feia del material que es treia de la mina. Inicialment el carbó es 
destriava de la pedra un cop extret de la mina, on les dones i els nens seleccionaven què era 
carbó i què no ho era. A més també es classificava en funció de les mides; cribat (més gran de 
50 mm), galeta (entre 15 i 50 mm), granza (entre 5 i 15 mm) i menuts (fins a 5 mm). 

La funció del rentador o llimpia, va ser separar el carbó de la resta de materials no 
combustibles. El seu funcionament era un modern sistema de separació per densitats, que 
separava els materials en funció d’aquest paràmetre.  

 

Activitat de reforç  
 
1.Relaciona els següents elements i digues per a que serveixen.  
 
 

   

Cabàs Pic Excavadora de vapor 

   
Vagoneta Llum d’oli Locomotora 

  

Martell pneumàtic Carregador 

 
Cabàs: El cabàs s’utilitzava per transportar el carbó que s’extreia de la mina des d’on 
s’arrancava fins a les vagonetes empeses per mules cap al exterior de la mina. El cabàs tan 
sols fa la funció de recipient, i podem considerar que és un element que es va deixar d’utilitzar 
al modernitzar-se la mina amb cintes transportadores. 
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Pic: S’utilitza per picar i arrancar el carbó de les parets de la mina. Aquest element s’utilitzava 
als inicis, i es va anar substituint per martells pneumàtics i posteriorment per raspalls mecànics. 
No era l’únic element destinat a aquesta finalitat, ja que també es podien utilitzar destrals, 
martells o eines similars.  
 
Excavadora de vapor: l’excavadora tenia diverses finalitats, però en definitiva serveix pel 
mateix que una excavadora actual: excavar i arrancar material del sol. La diferència resideix en 
el fet que funcionava amb vapor. Com a curiositat podem dir que aquesta màquina de vapor es 
va utilitzar en el camp de futbol de les Corts del Futbol Club Barcelona. 
 
Vagoneta: serveix per a transportar material, ja sigui carbó, altres minerals no combustibles o 
la barreja d’aquests. Es feia servir per treure el material de la galeria principal, però també 
s’utilitzava per transportar aquest material cap al tren, utilitzant el pla inclinat. 
 
Llum d’oli: s’utilitzava com a mitja d’il·luminació durant els primers anys d’excavacions. La 
tècnica es va anar millorat fins a arribar als actuals llums de LED’s, però al seu moment va tenir 
molta importància, tot i la seva escassa lluminària (venia a ser com la llum d’una espelma). 
 
Locomotora: La locomotora servia per al transport de persones cap a dins la mina, però també 
es va utilitzar en gran mesura per al transport de carbons com a distribuïdora. La locomotora 
podia proporcionar carbó a les centrals hidroelèctriques de les colònies veïnes quan 
escassejava l’aigua. 
 
Martell pneumàtic: és el precursor dels pics, i la seva funció és la mateixa, amb la diferència 
que utilitza aire comprimit per a colpejar les parets i així arrancar el material amb més facilitat. 
L’inconvenient que tenia era el seu pes, que podia ser de 25 a 40 Kg i empitjorava tenint en 
compte que el retruc del picar comportava haver de fer més força encara. A més el seu soroll 
era difícil de suportar. 
 
Carregador: el carregador de llums servia per a carregar les làmpades elèctriques dels miners, 
ja que tot i tenir una autonomia de 12 hores, necessitaven recarregar-se per seguir treballant. 
 

Activitat per fer a casa 
 
1.Explica quines malalties patien els miners. 
 
La majoria d’elles estan associades a malalties respiratòries, però també la sordesa o ceguesa. 

La silicosis altrament anomenada “malaltia del miner”, és una malaltia ocasionada per 
l’acumulació de pols als pulmons (partícules de silici), i que inhabiliten als treballadors de 
l’activitat laboral, ja que és considerada irreversible. Es caracteritza per la tos, fatiga, febre o 
dolor al pit, i pot ocasionar la mort. A més no té cap tractament efectiu. També hi ha altres 
malalties relacionades amb la mineria, com el càncer de pulmó o la neumoconiosis, així com la 
bronquitis.  

Els miners també patien fotofòbia, intolerància associada a la baixa il·luminació de les mines, ja 
que els ulls s’acostumaven a treballar amb la foscor, de manera que al cap del temps la llum 
ambiental els arribava a molestar. No és cap malaltia en si mateixa, però és evident que afecta 
a la vista.  

Una altra malaltia associada a la feina dels miners és la sordesa. El soroll era força elevat dins 
la mina: vagons corrent, locomotores, martells pneumàtic i perforadors, explosions de 
dinamita...    

També hi ha altres malalties que es desenvolupen amb el temps, com pot ser l’afectació dels 
ossos degut a la humitat de la mina. 

 



Planificació de dues sortides de l’assignatura Tecnologies  de 2n d’ESO a la comarca del Berguedà. 

 
47 

5.4.4 Criteris d’avaluació 
 
Els criteris d’avaluació de la doble pàgina són els següents. Aquests s’especifiquen perquè tot i 
tenir una rúbrica d’avaluació que puntua numèricament les respostes, el contingut pot ser una 
mica subjectiu. Amb aquests criteris es pretén reduir aquesta part subjectiva al mínim possible, 
donant les pautes del que cada alumne ha de ser capaç de fer al acabar les activitats. 
  

- Distingir les eines emprades a la mina, així com la maquinària utilitzada per a 
l’extracció, transport i selecció del carbó. 

- Identificar els inconvenients que presenten les explotacions a cel obert i de la mineria 
interior. 

- Reconèixer quina metodologia s’utilitza per a distingir les diferents variants de carbó 
així com comprendre com es pot saber a quina zona trobarem carbó. 

- Deduir i cercar quins problemes presenta per als treballadors el fet de treballar a la 
mina des de fa un segle fins a l’actualitat. 

- Analitzar l’evolució dels mitjans de prevenció de riscos que disposaven els miners. 
- Explicar quina era la finalitat d’extreure carbó i on s’emprava. 
- Prendre consciència del impacte i dels riscos ambientals, econòmics, socials, laborals i 

de la salut que comporta l’extracció de carbó i el seu processat posterior, especialment 
en les centrals tèrmiques. 

- Distingir els processos als quals es sotmet el carbó, així com distingir les seves 
propietats (calories/gram i percentatge de carboni) en funció de la seva edat. 

- Tenir una actitud crítica amb les energies no renovables, especialment amb el carbó 
com a font d’energia per mitjà d’estadístiques mundials de reserves d’aquest 
combustible. 

- Comprendre el paper que han tingut els avenços tecnològics en l’extracció de carbó de 
la conca minera. 

- Valorar la importància que ha tingut l’extracció de carbó a la comarca del Berguedà. 

5.4.4.1 Rúbrica de la doble pàgina 

 
La rúbrica de la doble pàgina ens servirà per avaluar de manera més o menys objectiva el 
treball realitzat per a l’alumne. S’han de tenir en consideració els criteris d’avaluació de l’apartat 
anterior, ja que la majoria de les preguntes consisteixen en descriure alguna cosa, i per tant 
presenten cert grau de subjectivitat que cal pal·liar tenint sempre present quins són els criteris 
d’avaluació de la visita en general. 
 

Taula 5.3 – Rúbrica d’avaluació de la doble pàgina 

Apartat I - El carbó: característiques i usos (4 punts) 
 

Activitat 1 (1 punt) Es determinen 2 finalitats i s’expliquen correctament 1p 

Es determinen 2 finalitats però no s’expliquen correctament 0.5p 

Es determina una finalitat i s’explica correctament 0.5p 

Altres casos 0p 

Activitat 2 (1 punt) Determinació d’almenys 3 perills explicats correctament 1p 

Determinació de 2 perills explicats correctament 0.6p 

Determinació d’un perill explicat correctament 0.3p 

Si es determina un perill però no s’explica 0p 

Activitat 3 (1 punt) Explicar el procediment de com saber on hi ha carbó. +0.5p 

Explicar que és un testimoni de forma adequada. +0.5p 

Activitat 4 (1 punt) Línia correcte (fins a 5 línies) +0.2p 

Un error en una línia +0.1p 

Dos errors en una línia +0p 

 
Apartat II - Extracció del carbó (4 punts) 
 

Apartat 1 (1 punt) Esmentar i explicar 2 inconvenients de cada tipus 
d’extracció 

1p 
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Per cada explicació incorrecta o no explicada -0.25p 

Activitat 2 (1 punt) Enumerar i explicar la llum d’oli +0.3p 

Enumerar i explicar la llum de carbur +0.3p 

Enumerar i explicar la làmpada elèctrica +0.3p 

Enumerar la làmpada de LED’s +0.1p 

Activitat 3 (0.5 
punts) 

Determinar la longitud +0.25p 

Determinar la longitud total  +0.25p 

Activitat 4 (1 punt) Enumerar i descriure la fortificació amb fusta +0.33p 

Enumerar i descriure la fortificació amb pedra i ciment +0.33p 

Enumerar i descriure la fortificació amb estructures d’acer +0.33p 

Activitat 5 (0.5 
punts) 

Enumerar i explicar la detecció de gasos +0.25p 

Enumerar i explicar la detecció de esfondraments +0.25p 

 
Activitat d’ampliació (1 punt) 
 

Activitat 1 (0.5 
punts) 

Determinar la utilitat del pla inclinat +0.25p 

Explicar el seu funcionament bàsic +0.25p 

Activitat 2 (0.5 
punts) 

Explicar per a que serveix el rentador +0.25p 

Determinar el seu fonament de funcionament +0.25p 

 
Activitat de reforç (1 punt) 
 

Activitat 1 (1 punt) Per cada encert fotografia-element +0.05p 

Per cada explicació de per a que serveix cada element +0.075p 

 
Activitat per fer a casa (1 punt) 
 

Activitat 1 (1 punt) Per cada malaltia enumerada +0.15p (fins a 0.3p) 

Per cada malaltia explicada +0.35p (fins a 0.7p) 
 

El total de la puntuació suma 10 punts, i hem de tenir en compte que realitzar l’activitat 
d’ampliació exclou realitzar l’activitat de reforç i viceversa.  
 
Per a l’avaluació final de tot el treball, es creu convenient donar cert pes a la motivació i actitud 
dels alumnes durant la visita, així com a les preguntes que s’hagin realitzat al monitor i en 
general a l’entrega dels alumnes durant la realització de la visita. Per aquest motiu s’aplicarà el 
següent criteri: 
 

Nota final = 0.8 · Nota doble pàgina + 0.2 · Nota actitud,motivació 
 
La nota a l’actitud i motivació ha de ser un reflex del que creiem com a professors que ha de fer 
un bon alumne durant la visita a un museu. Aquesta part té cert component subjectiu també, 
però cal considerar que el professor coneix amb anterioritat a l’alumne i és capaç de definir que 
es considera un bon comportament o un mal comportament. 
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 6. RESULTATS 

 
Considero que amb les visites realitzades i el material didàctic proposat s’han aconseguit els 
objectius que es pretenien cobrir inicialment. Així doncs, i d’acord amb la proposta inicial del 
treball, es pot dir que: 
 
- S’han planificat 2 visites als museus de la Colònia Vidal i al Museu de les Mines de Cercs. 

 
- S’han elaborat i desenvolupat activitats al respecte. 
 
- S’ha observat l’entorn i s’hi ha interactuat, donant a conèixer una mica més l’entorn històric 
industrial de la comarca del Berguedà. 
 
- S’han relacionat les visites amb el currículum de 2n d’ESO i s’ha plasmat el coneixement 
obtingut amb les dobles pàgines elaborades per a aquesta finalitat. 
 
- S’ha intentat que amb la visita es cobrissin el màxim de competències bàsiques, tant comunes 
a totes les assignatures com les específiques de Tecnologia. 
 
També m’agradaria comentar una mica que es desprèn de les visites que s’han realitzat, 
comentant els dos museus per separat. 
 
Pel museu de la Colònia Vidal, crec que el material del que disposen és insuficient, almenys pel 
que fa a documentació per al professorat. Però aquesta carència la supleixen molt i molt bé 
amb les guies, que coneixen molt a fons l’entorn. També crec que l’enfoc que es fa de la visita 
varia certament en funció del públic assistent. En el meu cas, vaig realitzar la visita amb uns 
alumnes de 2n d’ESO que estaven de colònies. La visita va ser molt correcta, però es van 
destinar més esforços a explicar la part social de la colònia que no pas a la part tècnica, on els 
alumnes podien veure com era la fàbrica, com funciona un teler (en temps real), com funcionen 
les turbines i poden veure també la màquina de vapor. 
Crec que es fa poc èmfasi a algunes parts de la visita, especialment a la part de les turbines, 
de les quals es podrien explicar moltes coses, i també a la màquina de vapor. Durant la visita 
realitzada gairebé va ser un vist  no vist. Mostra d’això n’és l’escassetat de dades que ens va 
donar el monitor.  
Considero però que els monitors s’adapten als visitants, ja que la setmana anterior una persona 
coneguda va fer la mateixa visita i van veure amb molta profunditat les turbines. Crec que això 
és positiu, però s’ha de tenir en compte que els alumnes de 2n d’ESO també poden assumir 
certs conceptes que a més es treballen a l’assignatura de tecnologia. 
Amb tot això vull dir que amb el treball realitzat es contribueix a dues coses: en primer lloc a fer 
que els alumnes treballin i comprenguin com funcionen les turbines, la màquina de vapor o el 
teler, cosa que fan durant el treball en grup. En segon lloc, crec que el treball pot donar als 
docents suficient informació com per preparar la visita, ja que la informació proporcionada pel 
museu és una mica escassa, sobretot pel que fa a detalls tècnics. 
Per acabar, voldria dir que tot i que el museu em va facilitat un quadern didàctic que no està 
gens malament, gairebé no hi ha cap activitat dirigida a alumnes de tecnologia, mentre que la 
resta es destinarien a l’assignatura de ciències socials o simplement a aprofundir una mica en 
la història local de la colònia. Crec que aquest punt és molt millorable, i de fet el treball 
contribueix a millorar-lo. 
 
Pel que fa al Museu de les Mines de Cercs, crec que la visita està força més encarada a la 
tecnologia, i això queda palès amb la documentació de la qual disposen. Disposen d’un 
quadern didàctic (similar a la de la Colònia Vidal, que de fet formen part de la mateixa 
col·lecció), però també d’una guia didàctica com a proposta interdisciplinar per a l’ESO (així es 
descriu a la portada) i amb un monogràfic sobre el carbó que forma part d’una col·lecció més 
extensa que tracta temes de biodiversitat i tecnodiversitat.  
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Així doncs, partim de documentació per al professor molt ben elaborada, la qual parla tant 
d’aspectes socials i econòmics com aspectes històrics. També es tracta sobre temes 
tecnològics i alhora altres continguts de caràcter més científic, com la composició del carbó, la 
geomorfologia de l’entorn de les mines o els efectes de la combustió del carbó sobre el medi 
natural. D’aquesta manera disposem de força informació. 
La meva aportació en aquest sentit ha estat seleccionar aquesta informació perquè encaixi amb 
el temari de Tecnologies de 2n d’ESO, prescindint d’alguns continguts que probablement es 
podrien tractar en altres assignatures, ja que com s’ha comentat, la visita al museu es pot fer 
sense cap problema amb els departaments de ciències naturals  ciències socials.  
 
També voldria comentar que la visita és una mica curta, ja que es podria explotar molt més. 
Però també m’agradaria dir que la vista que vaig realitzar va ser una mica atípica, i potser amb 
altres visites es fa més èmfasi amb aquests aspectes més tècnics.  
Pel que fa a les activitats, el problema que vaig troba va ser el mateix que a la Colònia Vidal: 
gairebé no hi ha activitats, i les poques que hi ha estan molt poc relacionades amb aspectes 
tecnològics, així que crec que el treball realitzat aporta un plus pel que fa a activitats per als 
alumnes. 
 
Per acabar, i com a resum dels resultats obtinguts, voldria dir que el present treball ha 
aconseguit el seu objectiu de ser un reforç per als docents a l’hora de programar visites a 
aquests dos museus. Això no significa que amb les pautes que es donen en aquest treball ja es 
pugui fer la visita amb totes les garanties, però considero que l’aportació és més que vàlida en 
la majoria dels casos, fet que simplifica la feina del professorat que vulgui fer les visites i no 
vulgui fer una programació de l’estada des de zero. Amb aquest treball els docents no hauran 
de perdre tant temps seleccionant continguts, activitats, planificant accions... ja que tindran una 
referència o proposta de visita que els servirà almenys com a guia. 
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 7. CONCLUSIONS 

 
Considero que el treball ha complert els objectius marcats inicialment, si bé s’han trobat alguns 
problemes durant la seva elaboració, que a continuació es comentaran. També m’agradaria 
deixar palès un fet que passa molt sovint i que poques vegades es comenta; es tracta de la 
pràctica reflexiva. 
 
Durant l’elaboració del treball he anat revisant el que anava fent, mirant enrere per veure si 
m’havia desviat del tema, si estava escrivint massa o massa poc, si s’adequaven les activitats 
amb els objectius que pretenia desenvolupar... i crec que una de les coses que ha sortit bé, és 
el fet que he realitzat el treball que tenia pensat fer des del principi, és a dir, que la idea de 
treball que tenia en ment és la que he acabat realitzant, gairebé sense modificar res de forma 
substancial. 
 
També m’agradaria comentar un parell d’errors que he comès, probablement per la falta 
d’experiència, els quals crec que hauria d’haver considerat inicialment. Es tracta del fet de 
planificar un treball sobre uns museus als quals no havia anat mai.  
 
Això m’ha suposat diversos problemes, que crec que he pogut solucionar. Un d’ells és el 
desconeixement del que s’explica, si bé ja havia parlat amb altres persones que hi havien anat i 
també havia llegit documentació al respecte. Crec que la idea que tenia dels museus varia 
força de com són en realitat, i això ha fet que hagués de modificar alguna cosa. Clar exemple 
d’això és el fet de les turbines del museu de la Colònia Vidal, les quals gairebé no vam veure 
durant la visita (les veiem des de dalt i les teníem almenys a 30 metres), i de les quals el guia 
gairebé no va fer cap comentari. Això va provocar que aquest tema es proposés com a treball 
per fer en grup, ja que la visita no ofereix suficient informació com per poder fer cap pregunta 
en les activitats. La meva idea prèvia era que part del treball fos sobre les turbines. 
 
El segon problema que he trobat ha estat que en algun cas no hi ha tanta part de tecnologia 
com sembla aparentment. Una altre clara mostra segueix sent el museu de la Colònia Vidal. La 
meitat de les activitats proposades tenen més a veure amb l’assignatura de Ciències Socials 
que amb la de Tecnologies, si bé un dels objectius de la visita, el qual concorda amb el 
currículum és “valorar els canvis en les necessitats humanes”, i crec que amb aquestes 
activitats s’aconsegueix complir aquest objectiu. Això està estretament relacionat amb el 
problema del paràgraf anterior, però crec que els museus es podrien plantejar 2 tipus de visites: 
les estàndard i les visites “tecnològiques”, ja que tenen suficients elements com per poder fer 
una visita de 3 hores dedicada només a conèixer el funcionament de les turbines, la màquina 
de vapor i el teler. En el cas del Museu de les Mines de Cercs potser no és tan evident, si bé 
podrien explicar molt més contingut tecnològic del que fan, perquè la visita és força curta i no 
dona temps per tant. 
 
També he trobat un altre problema, i és el fet de trobar elements d’altres cursos de Tecnologies 
durant les visites. Mostra d’això és el pla inclinat de Cercs, el qual es sol explicar al tercer curs, 
quan es tracta el contingut de màquines i mecanismes. Per encaixar-ho amb les activitats, l’he 
posat com a activitat d’ampliació, ja que és un tema que es tractarà en el proper curs.  
A banda d’això, comentar que les visites s’han planificat per 2n d’ESO, però es podrien 
encaixar amb 3er també, ja que hi ha molta part de màquines, mecanismes i estructures que 
encaixarien amb el currículum d’una o altra manera. Això pot servir per a qui vulgui realitzar un 
treball similar a aquest però per un altre curs. 
 
Per acabar voldria dir que he tingut molt suport de tothom qui ha volgut col·laborar amb mi, 
professors, la meva tutora del treball i també dels dos museus, que s’han abocat a ajudar-me 
quan han sabut que pretenia ser professor. Sincerament i des de la modèstia, crec que aquest 
treball és útil per a persones que vulguin programar visites a aquests museus, o si més no per 
agafar idees sobre com programar visites a altres museus. 
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Tecnologia, especialment a la documentació didàctica sobre les sortides i visites als museus. 
 
Apunts i documentació de l’assignatura “Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a 
secundaria II” del Màster universitari en formació del professorat d’educació secundària 
obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, especialitat en 
Tecnologia, especialment a la documentació d’aprenentatge basat en projectes, mètodes 
d’avaluacions, rúbriques etc 
 
 
 

 


