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Degut a la manca de material didàctic relacionat amb la tradició ganivetera que es desenvolupà a Solsona, 
sobretot, en època Moderna, s'ha elaborat la present guia didàctica per al millor aprofitament abans, durant i  
després de la visita a l'empresa ganivetera “Pallarès”. Encarat a alumnat de 2n d'ESO i amb possibilitat  
d'aplicació  a  d'altres  nivells,  incloent  la  descripció  del  procés  que  se  segueix  en  aquesta  empresa, 
contextualització històrica i activitats dirigides a l'alumnat.

1. Descripció de la tasca
La tasca consisteix en conèixer el procés industrial de la producció del ganivet Pallarès, que és típic i proper 
per a l'alumnat del Solsonès visitant la fabrica de producció i incloent  treball en forma d'activitats abans,  
durant i  després de la visita. Sens menystenir el vessant històric i  típic que de fet ha estat una de les  
motivacions que ha conduit el rumb del material elaborat cap al resultat obtingut.

L'activitat inclou treball individual, d'equip i de grup aula.

2. Espai
Aula ordinària i instal·lacions de l'empresa Pallarès.

3. Temporització
La temporització per a completar l'activitat sencera seria de 13 hores totals; 11h a l'aula i  2h de visita guiada 
a l'empresa fabricant de ganivets Pallarès.

4. Alumnat a qui s’adreça especialment
Tot l’alumnat de 2n. d’ESO. 

5. Avaluació

5.1. De l'alumnat 
Aquesta tasca està pensada per a ser avaluada tenint en compte la bona compleció del guió per l'alumnat,  
la participació activa en una sessió de debat, el seguiment amb aprofitament de les sessions, el grau de  
comprensió resultat d'una activitat col·laborativa pel “mètode d'experts” i  per l'auto-avaluació del treball  i  
aprenentatge  final  vist  des  de  la  perspectiva  de  cadascú.  Es  pot  veure  detallat  a  les  graelles  de  
seqüenciació.
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Rúbrica avaluació guió alumnat

RÚBRICA AVALUACIÓ GUIÓ ALUMNAT
Qualitat en que s'assoleix el criteri
Excel·lent Suficient Insuficient

Criteris 2 punts 1 punt 0 punts COMPTABILITZA
Compleció 
activitats.

Té completades 
totes les activitats.

No té completades 
totes les activitats 
però en té 
almenys la meitat 
de completades.

Té menys de la meitat 
d'activitats 
completades. 70,00%

Treball a 
consciència.

Donant-hi una ullada 
general, es nota que 
l'ha treballat amb 
consciència.

Donant-hi una 
ullada general, es 
nota que l'ha 
treballat de 
manera justa.

Donant-hi una ullada 
general, es nota que 
l'ha treballat amb 
desgana.

15,00%

Presentació La presentació és 
bona.

La presentació és 
millorable.

La presentació no és 
mereixedora d'una 
entrega fina.

15,00%
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Prova activitat 6 - resposta múltiple 

PROVA – ACTIVITAT 6

La màquina que ens permet fer forats en una planxa metàl·lica és:
a. Rebladora
b. Premsa mecànica
c. Màquina de trempar
d. Màquina d'injecció

El tremp és:
a. El tall d'una planxa metàl·lica
b. Un tractament tèrmic
c. Una millora de l'aspecte visual del material.
d. La fabricació de peces de plàstic.

Digues quina és l'afirmació falsa:
a. El tremp ens permet modificar les propietats químiques del material. 
b. En el tremp és molt important que el material es refredi lentament.
c. Per fer una reblada no és sempre necessari utilitzar la rebladora.
d. El reblat és una unió definitiva.

Mitjançant el sistema d'injecció que hem estudiat podem obtenir:
a. Peces d'acer
b. Peces de polipropilè
c. Peces d'alumini
d. Peces de llautó

Si desitjo unir les dues branques d'unes tisores utilitzaré:
a. Rebladora
b. Premsa mecànica
c. Màquina de trempar
d. Màquina d'injecció

Si desitjo tallar una planxa metàl·lica utilitzaré:
a. Rebladora
b. Premsa mecànica
c. Màquina de trempar
d. Màquina d'injecció
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5.2. De la pròpia guia 

Indicador 1
És indispensable anar perfilant aquesta guia; tant la tipologia de les activitats com el tractament que es dóna 
a cada contingut, així com la seqüenciació, entre d'altres; per aconseguir obtenir una guia cada vegada més 
profitosa i didàctica, on el resultat sigui l'aprenentatge creixen de l'alumnat.

Per això es disposa que en acabar de desenvolupar la tasca; el professorat hauria de fer una valoració  
global del conjunt, anotant, sens falta, els canvis que podrien ser positius per a fer-la més útil.

Indicador 2
D'altra banda, també és del tot útil, incloure en aquestes millores aspectes expressats per al propi alumnat.  
Així doncs, es tractaria de copsar les motivacions, així com les dificultats a l'hora de realitzar les activitats, 
entre d'altres; per retroalimentar, a mode de llaç tancat el material elaborat.

Una  manera  útil  seria  la  d'utilitzar  el  mètode  del  2R5M;  dues  respostes  en  cinc  minuts;  que  s'ha  de 
desenvolupar de manera immediata i anònima a la finalització de la tasca, en aquest cas en la finalització  
del guió per l'alumnat. Ens serveix de guia amb un alt grau de realisme de les impressions de l'alumnat.  
Cada estudiant ha de fer una línia horitzontal a la meitat d'un full i expressar a la part superior i acompanyat  
d'un símbol “suma” “Què he après desenvolupant la tasca?”, i a la part inferior, i amb un símbol “resta” “Què 
ha quedat menys clar?”.

I de la mateixa manera podent usar altres tècniques com el QÜIC, qüestionari d'Incidències crítiques, l'AMC, 
aspecte menys clar o QG, qüestionari guiat, entre d'altres.

L'important dels indicadors 1 i 2 és, evidentment, tenir-los en compte per a poder fer millores en la present  
guia per a que l'aprenentatge de l'alumnat sigui cada vegada millor o major.

6. Graella seqüenciació i altres informacions d'interès
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GRUP CLASSE DURADA CURS ESCOLAR DOCENT

2n ESO 11h aula + 2h visita Pallarès = 13h 2012-2013 Elena Capdevila Fornell

ÀREA TASCA

Tecnologies Guia didàctica per a l'estudi d'un procés industrial proper: "El Pallarès"

La present tasca està pensada per a desenvolupar-la en el segon curs d'ESO, en la matèria de Tecnologies i dins el 
bloc de Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana, com a part integrant d'aquest bloc segons 
el decret de currículum 143/2007.
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OBJECTIUS CONTINGUTS
COMPETÈNCIES

DE L’ÀREA BÀSIQUES 
[les no incloses a competències de l'àrea]

[O1] Analitzar el procés industrial d'un producte 
característic del Solsonès.

[O2] Contextualitzar l'empresa Pallarès amb la 
producció ganivetera històrica solsonina.

[O3] Apropar-se a la indústria ganivetera com un 
procés tecnològic proper.

[O4] Identificar processos, tècniques, oficis i eines 
antigues relacionades amb l'art de foc.

[O5] Identificar el sector econòmic i el tipus 
d'indústria que ocupa l'empresa Pallarès.

[O6] Treballar de manera col·laborativa.

[O7] Copsar la informació més rellevant d'una 
explicació.

[O8] Descriure els passos del procés industrial de 
la producció del ganivet Pallarès.

[O9] Diferenciar els Processos que es 
desenvolupen a Pallarès segons si són artesanals 
o industrials.

[O10] Indicar els sistemes de comercialització i 
difusió de Pallarès.

[O11] Relacionar la gestió dels subproductes 
obtinguts dels processos d'aquesta empresa.

[O12] Dibuixar a mà alçada l'especejament d'un 
ganivet Pallarès.

[O13] Fer càlculs relacionats amb el 
malbaratament mínim de material.

[C1] Anàlisi del procés industrial d'un 
producte característic del Solsonès.

[C2] Contextualització històrica del 
ganivet a Solsona.

[C3] Processos, tècniques, oficis i 
eines antigues relacionades amb l'art 
de foc.

[C4] Tipus d'indústria i sector que 
ocupa empresa Pallarès.

[C5] Visita guiada a l'empresa 
Pallarès.

[C6] Processos industrials de 
transformació del metall i el plàstic 
fins a l'obtenció del ganivet Pallarès 
acabat.

[C7] Processos industrials i 
artesanals de l'empresa Pallarès 

[C8] Comercialització i difusió del 
ganivet a Pallarès.

[C9] Gestió subproductes obtinguts a 
Pallarès.

[C10] Dibuix a mà alçada de 
l'especejament d'un ganivet Pallarès.

[C11] Càlculs per al malbaratament 
mínim de material.

[C12] Identificació de materials, 
processos, eines i maquinària 

CONVIURE I HABITAR 
EL MÓN
  
Coneixement i interacció 
amb el món físic
-Coneixements sobre 
objectes, processos, 
sistemes i entorns 
tecnològics.

-Observar, formular-se 
preguntes i obtenir 
respostes aplicant el 
coneixement.

-Ús responsable dels 
recursos, tenir cura del 
medi. 

Social i ciutadana
-Treball individual i 
col·laboratiu.

-Presa de decisions.

TRANSVERSALS

Metodològiques
Tractament de la 
informació i digital
-Localització, 

TRANSVERSALS

Comunicatives
Comunicativa lingüística i audiovisual
-Comunicació d'idees i conceptes.
-Interacció comunicativa oral i escrita

Artística i cultural
-Conèixer, comprendre, apreciar i valorar 
críticament diferents manifestacions culturals i 
artístiques, tradicionals
-Considerar-les com a part del patrimoni dels
pobles.

Metodològiques
Matemàtica
-Entendre i resoldre problemes i situacions 
relacionats amb la vida quotidiana i el 
coneixement científic i el món laboral i social.
-Analitzar, interpretar i expressar amb claredat i 
precisió informacions, dades i argumentacions.
-Valorar el grau de certesa associat als resultats 
derivats dels raonaments vàlids.
-Disposició favorable i de progressiva seguretat i 
confiança vers la informació i les situacions com 
els problemes matemàtics.

Aprendre a aprendre
-Conduir el propi aprenentatge
-Habilitats per obtenir informació
-Control de l'assoliment d'aquestes fites
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[O14] Identificar materials, processos, eines i 
maquinària propis de l'empresa Pallarès a partir 
de fotografies.

[O15] Posicionar-se amb argumentació sobre la 
ubicació geogràfica de l'empresa Pallarès

[O16] Fer-se pròpia la tradició ganivetera.

pròpies de Pallarès a partir de 
fotografies.

[C13] Situació geogràfica de 
Pallarès.

[C14] Argumentar una opinió.

processament, elaboració, 
emmagatzematge i 
presentació  de la 
informació

Personals
Autonomia i iniciativa personal

-Coneixement d'un mateix
-Capacitat d'elegir amb criteri propi
-Transformar les idees en accions
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Sessió Descripció activitats Org. Social Temps Materials / Recursos Atenció Diversitat OBJ. CONT. CRIT. 
AVAL.

1
Aula

Descripció de la tasca que es 
realizarà i indicació de la 
programació de manera general
[Contingut, nombre sessions, dia 
visita a l'empresa Pallarès, 
metodologia...]

Entrega i explicació de 
l'estructuració del guió per a 
l'alumnat.

Inici secció “Abans de la visita”

Activitat 1

Lectura “Els ganiveters de 
Solsona”

Activitat 2 [Acabar-la a casa, 
apartat 3 estaria bé fer-lo a casa 
per poder consultar diverses fons 
d'informació]

Grup classe 1h Guió Alumnat Estar especialment al cas de l'alumnat 
amb dificultats per comprovar que 
segueixen amb comprensió el guió de 
l'Alumne, les explicacions i les 
correccions

Si és el cas, proporcionar exemples o 
indicacions més concretes i profunditzar 
més en les orientacions per 
desenvolupar les activitats.

 O2
O3
O16

C1
C2

 CA2
 CA4
CA5
CA6

2
Aula

Repàs sessió anterior.

Correcció feina feta a casa.

Lectura i visualització vinyetes 
“Moments històrics en imatges”

Activitat 3

Activitat 4 [manar-la per casa]

Grup classe 1h Guió Alumnat Ídem  O2
O3
O4
O16

C1
C2
C3

 CA2
 CA4
CA5
CA6
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3
Aula

Repàs sessió anterior.

Correcció feina feta a casa.

La producció, artesanal, 
industrial

Activitat 5

Grup classe 1h Guió Alumnat Ídem O4
O5
O16

C3
C4

CA2
 CA4
CA5
CA6

4
Aula

Repàs sessió anterior.

Activitat 6 [Visualització processos 
industrials a l'enllaç web. Explicació 
detallada del treball col·laboratiu a 
realitzar.  Designació dels equips 
temporals d'experts per atzar i inici 
de recerca d'informació]

Grup classe

Equip experts
[atzar]

1h Guió Alumnat
Projector
Ordinador [PC personal o Aula 
d'informàtica]
Enllaç 
[http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/
UserFiles/File/previews/induspr
ocesses/procindus.swf  última 
visualització juny 2013]

Estar especialment al cas que l'alumnat 
amb dificultats participa de l'activitat. Si 
es requereix, assignar, en aquest cas, 
responsabilitats concretes a cada 
membre de l'equip d'expert.

O1
O3
O6
O7
O16

C1
C6
C7

CA1
CA2
CA4
CA5
CA6

5
Aula

Activitat 6 [Continuar amb l'activitat 
col·laborativa amb equips 
temporals d'experts. Finalització 
durant la sessió o a casa]

Equip experts
[atzar]

1h Guió Alumnat
Ordinador  [pc personal o Aula 
d'informàtica]

Ídem O1
O3
O6
O7
O16

C1
C6
C7

CA1
CA2
CA4
CA5
CA6

6
Aula

Activitat 6 [Designació nous equips 
per atzar i inici segona part activitat]

Nous equips 
[atzar]

1h Guió Alumnat
Ordinador [PC personal o Aula 
d'informàtica]

Si és possible i la situació ho requereix, 
segons nombre d'alumnat d'aula, 
possibilitat que en l'assignació de nous 
equips, l'alumnat amb dificultats no sigui 
l'únic expert de la seva matèria en els 
nous grups.

O1
O3
O6
O7
O16

C1
C6
C7

CA1
CA2
CA4
CA5
CA6
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7
Aula

Activitat 6 [Finalització activitat]

Prova Puntuable Activitat 6
PUNTUACIÓ A

Nous equips 
[atzar]

Individual

1h Guió Alumnat
Ordinador [PC personal o Aula 
d'informàtica]
Prova  Puntuable  Activitat  6 
[resposta  múltiple,  es  podria 
editar  amb  Moddle  o  altra 
aplicació] 

Ídem O1
O3
O6
O7
O16

C1
C6
C7

CA1
CA2
CA4
CA5
CA6

8
visita 

guiada
Pallarès

Visita guiada a l'empresa Pallarès

Compleció de la secció del guió 
“Durant la visita”

  Activitats 1 – 7
 [Entrega del guió treballat al docent]
  PUNTUACIÓ B

Grup classe

Individual

2h Guió Alumnat Estar especialment al cas de l'alumnat 
amb dificultats per comprovar que 
segueixen amb comprensió el guió de 
l'Alumne, les explicacions i les 
correccions

Si és el cas, proporcionar exemples o 
indicacions més concretes i profunditzar 
més en les orientacions per 
desenvolupar les activitats.

O1
O3
O7
O8
O9
O10
O11
O16

C1
C5
C6
C7
C8
C9

 CA2
CA4
CA5
CA6

9
Aula

Entrega guió alumnat corregit 
[abans i durant visita]

Inici secció “Després de la 
visita”

Activitat 1

Explicació general per facilitar 
comprensió Activitat 3 [acabar-la 
a casa]

Activitat 2 [acabar-la a casa]

Grup classe

Individual

1h Guió Alumnat Ídem O1
O3
O9
O12
O13
O16

C1
C7
C10
C11

CA2
CA4
CA5
CA6

10
Aula

Correcció Activitats 2 i 3

Activitat 4 [manar-la per casa]

Grup classe 1h Guió Alumnat Ídem O1
O3
O12
O13
O16

C1
C10
C11
C12

 CA2
CA4
CA5
CA6
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11
Aula

Correcció Activitat 4

Activitat 5 apartat 1 [a mode de 
debat]  PUNTUACIÓ C

Activitat 5 apartat 2  [manar-la per 
casa i entregar tot el Guió Alumnat 
a la propera sessió amb auto-
avaluació PUNTUACIÓ D] 

Grup classe 1h Guió Alumnat Ídem O1
O3
O14
O15
O16

C1
C12
C13
C14

CA2
CA3
CA4
CA5
CA6

12
Aula

Entrega Guió Alumnat corregit
[al grup classe: resum del procés, 
comentaris, valoracions, etc] 
PUNTUACIÓ E

Alumnat valora la tasca 
[globalitat de la tasca 
desenvolupada durant totes les 
sessions]

Grup classe

Individual

1h Guió Alumnat
Document  Valoració  Tasca 
per  part  de  l'alumnat 
[recomanable fer-la senzilla, un 
full de paper en blanc és vàlid] 

Important incorporar alguna 
exemplificació a l'aula d'activitats 
realitzades tant d'alumnes amb bones 
capacitats com d'alumnes amb 
dificultats.

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14 
O15
O16

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14 

S'han proposat actuacions genèriques per a l'atenció a la diversitat d'alumnat amb dificultats. Per alumnat amb 
altes dificultats, caldria veure fins a quin nivell arribar segons capacitats i desenvolupar activitats amb major 
aprofundiment i contingut.
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METODOLOGIA, MATERIALS I RECURSOS
TIPOLOGIA D’ACTIVITATS

D’APRENENTATGE D’AVALUACIÓ

Materials i recursos:
Visita guiada empresa ganivetera Pallarès
PC aula informàtica
Guia didàctica:
  - Guia professorat i Resolució Guió Alumnat- Annex 1 [ és aquest document ]
  - Guió alumnat  - Annex 2
  - Web processos industrials 
   http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/UserFiles/File/previews/indusprocesses/procindus.swf 

 [última visualització juny 2013]
  - Altres webs (consulta professorat): [última visualització juny 2013]
        - Reportatge ganivets Pallarès tv3 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21091 
        - Fragment audiovisual L'ofici de ganiveter. Observatori Vida Quotidiana pel MDCS. 2007
          http://www.youtube.com/watch?v=PibjgUy4KRM 
        - L'ofici de ganiveter. RDFP. Associació per a la Recerca i Difusió de les Festes Populars 
          http://www.antropologiavisual.net/2012/el-oficio-de-cuchillero/      
Possibles recursos extra:
Pissarra digital, Moodle, PC personal, projector..

Metodologia:
Aquesta activitat està pensada perquè els alumnes treballin de manera individual i  en grup, utilitzant la 
metodologia  de  l'aprenentatge  col·laboratiu,  en  aquest  cas.  Desenvolupant  activitats  prèvies,  en  el  
transcurs i posteriors a la visita a l'empresa  fabricant del ganivet Pallarès. 
La  seqüència  didàctica  proposada  està  pensada  per  seguir  un  itinerari  estructurat  en  el  comentat  en 
l'anterior paràgraf, però a criteri del professorat pot canviar-se en ordre, tipologia o quantitat d'activitats 
segons circumstàncies o interessos. Encara que es recomana tractar el conjunt de les activitats i en la 
seqüencia marcada, ja que permet  l'assimilació dels  objectius de l'activitat  d'una manera global  i  més 
enriquidora i entenedora.
Així doncs, l'alumnat coneixerà la vesant històrica de la producció de ganivets a Solsona i palparà una 
transformació  de  materials  en  productes  elaborats,  adonant-se  de  la  maquinaria  utilitzada  i  els 
subproductes que s'obtenen.

Visita guiada empresa Pallarès.

Visualització  recursos  multimèdia  i 
Internet.

Aportacions  orals  o  a  la  pissarra 
professor.

Prova Puntuable Activitat 
6

Realització activitats Guió Alumne: 
individuals, col·laboratives, debat i recerca d'informació.

Participació activa
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CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES

[CA1] Prova puntuable Activitat 6 PUNTUACIÓ A
[CA2] Compleció correcta de les dues primeres seccions del Guió Alumnat PUNTUACIÓ B
[CA3] Participació activa debat Activitat 5 PUNTUACIÓ C
[CA4] Auto-avaluació PUNTUACIÓ D
[CA5] Compleció correcta de la totalitat del Guió Alumnat. PUNTUACIÓ E
[CA6] Penalització per no realitzar les tasques per quan són designades PUNTUACIÓ F

PUNTUACIONS COMPTABILITZA

PUNTUACIÓ A 20,00%

PUNTUACIÓ B 25,00%

PUNTUACIÓ C 20,00%

PUNTUACIÓ D 10,00%

PUNTUACIÓ E 25,00%

PUNTUACIÓ F - 0,25 punts / dia mal aprofitat
[respecte la nota total]

Ciències socials, geografia i història
- Contextualització històrica procés industrial típic.
- Sistema de vida i d'obtenció de recursos de moments històrics 
passats.
- Valor popular d'una eina històrica.
- Activitats econòmiques.
- Sector secundari.
Ciències de la naturalesa
- Consciència mediambiental: Reciclatge, reutilització, 
malbaratament mínim material.
- Observació seguretat al món industrial.
- Disponibilitat de materials.
Matemàtiques
- Resolució de problemes i realització de càlculs
- Realització de càlculs.
- Abstracció 
Educació visual i plàstica
- Dibuix a mà alçada.
Emprenedoria
- Mercat laboral i activitat econòmica.
- Petita empresa.
Llengua
Comunicació, cerca, intercanvi informació.
Presentació de documentació.
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania 
- Ser i actuar de manera autònoma
- Aprendre a conviure
- Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global 
Totes les matèries:
Utilització recursos Tic.
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 ·El ganivet Pallarès. Estudi d'un procés industrial històric del Solsonès·

7. Solucionari “Guió Alumnat"
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El ganivet Pallarès solucionari i indicacions
Tecnologies
2n ESO

·estudi d'un procés industrial històric del Solsonès·

abans de la visita

→Per situar-nos

…Activitat 1
Disposes de 10 minuts per escriure el que sàpigues del ganivet Pallarès, tot responent a les següents  
preguntes.
Activitat d'introducció de la tasca a desenvolupar, respostes lliures segons experiència popular.

1. Què és?
Ganivet tradicional solsoní forma de navalla rústica amb mànec de plàstic de color marronós i  
fulla elaborada en dues tipologies; oxidable i inoxidable, que fabrica l'empresa Pallarès des de  
1917.

2. Quins usos se li dóna?
Té un ús generalitzat en tota la gent adulta tant per les feines de la cuina o de l'hort com l'utilitzen  
electricistes, lampistes o els trabucaires en les seves tasques. No té una utilitat concreta o única.

3. On el podem comprar?
Ferreteries, estancs i a les instal·lacions de la mateixa empresa.

4. Existeixen molts tipus de ganivets Pallarès?
Pallarès  la  navalla  típica  actualment,  amb  la  fulla  d'acer  inoxidable  o  d'acer  al  carbó,  que  
s'occida.  I  amb el  mànec de  diversos  colors.  També disposa de diversitat  de  mides.  A banda,  
fabrica molts d'altres tipus de ganivets; pel pernil, de taula, tisores, aixades, etc.

5. Dins la teva família, l'utilitzeu?
El més probable és que la resposta sigui positiva, ja que la gent gran i de mitjana edat sempre el  
solen dur a la butxaca.

6. Quines persones el solen utilitzar més? Per què?
Gent que desenvolupa tasques on necessiti tallar, cargolar, burxar, fer palanca, etc.
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7. On es troba situada l'empresa que els fabrica?
Solsona, polígon industrial “Els ametllers”

8. Coneixes la importància històrica dels ganivets a Solsona?
Solsona fabrica ganivets sobretot des d'època Moderna. Tothom sap que és un producte típic de la  
ciutat i que fa pocs anys quedaven tres tallers ganiveters que han passat a ser sols un, el  del  
Pallarès.

9. És molt antiga l'empresa Pallarès? A quina època es devia fundar?
L'empresa no té relativament massa anys d'existència; es va fundar l'any 1917 per l'avi dels actuals  
propietaris.

10. Amb quins materials deu estar fabricat?
Mànec de plàstic, fulla d'acer inoxidable o ferro al carbó.

→Contextualització històrica

…Activitat 2
Llegeix el tex anterior referent a “Els ganiveters de Solsona” i respon les següents qüestions.

1. Quin factor va promoure,  en primera instància,  la implantació de tants oficis  a Solsona? En 
podria ser el motiu, actualment? Per què?
La situació geogràfica llunyana  ales grans ciutats va provocar que a la comarca s'intentessin  
fabricar els propis productes. Actualment vivim en un món globalitzat on les distàncies han quedat  
en la majoria dels casos superades pels medis de transport i mitjans de comunicació, ràpids i  
barats.

2. Què eren les confraries? Quina era la confraria que agrupava els oficis de l'art de foc?
1Als Països Catalans, del  segle XII  al  segle XVIII,  nom donat a les associacions professionals de  
menestrals i d'altres professions sota una advocació religiosa. 
La confraria de Sant Eloi era la dels oficis de l'art de foc. A Solsona tenien altar propi a la catedral,  
on ara hi ha St. Antoni.

3. Busca informació sobre cinc d'els antics oficis relacionats amb l'art de foc que es comenten en el  
text  anterior  i  completa  la  taula  següent   indicant  en  què  es  basava  l'activitat  de  cada  un  i 
incorporant-hi una foto o dibuix representatiu.

1 Enciclopedia.cat [última visualització juny 2013]
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L'ART DE FOC

Ofici Foto / dibuix Activitat que desenvolupaven

Daguer

2

Fabricació de dagues.  
Una  daga  és  una  arma  blanca  de  
làmina  aplanada  i  punta  aguda  més  
llarga que un punyal i  més curta que  
una espasa.

Ferrer

3

Treballar el ferro.

Manyà

4

Fabricació de panys i claus.

2    www.vikingsword.com 
3    http://ca.wikipedia.org 
4 http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/14212   [última visualització juny 2013]
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Clavetaire

5

Fabricació de claus o puntes

Estanyer

6

Treballar  l'estany  per  fer-ne  
canelobres,  plats,  safates,  mesures,  
etc.

Canoner

 7

Fer canons

Pedrenyaler

8

Fer pedrenyals. 
El  pedrenyal  és  una  arma  de  foc  a  
manera de pistola llarga i emprada als  
segles XV i XVII i que es disparava amb  
pedrenyera. 

5 http://www.todocoleccion.net/ripoll-museu-folkloric-botiga-clavetaire-interior-huecograbado-numbru-forja-forjador-  
yunque~x21102857 

6 http://www.todocoleccion.net/jarra-medida-leche-estano-francia-base-concava-c-1920~x22794123   
7    www.123rf.com 
8 http://ca.wikipedia.org   [última visualització juny 2013]
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Calderer

9

Fer calderes o peroles o altres atuells  
d'aram.

4. Quina matèria primera s'utilitzava antigament per a la producció de ganivets i d'on s'importava?
Banyes de Barcelona i València.
Acer d'Andorra.

5.  Extreu del text, les dades  més rellevants referents als ganiveters de Solsona de les següents 
franges històriques.

Principis  segle 
XVIII

En una estadística de 1700 hi consta que hi havia 3 daguers, 14 ferrers, 6  
manyans, 7 calderers, 2 pedrenyalers i 3 canoners. Es coneixen famílies com  
els Planes, els Casserres, els Bonany, que eren daguers de Solsona i quan van  
obligar  a  escriure  els  llibres  de  registre  en  castellà  (1852),  van  traduir  la  
paraula daguer per “navajero”.
Felip V va prohibir les fàbriques d’armes de foc i es van perdre els oficis de  
canoner i pedrenyaler.

Finals segle 
XVIII

L’any 1788 la principal indústria de Solsona era la dels ganiveters, amb 24  
tallers, cada un dels quals tenia entre 4 i 10 aprenents, el tragí que generaven  
donava feina a 30 matxos.
Els ganivets de Solsona eren portats als mercats d’Espanya i Amèrica, i tenien  
com a competidors els tallers de Ripoll, Olot i Albacete.

Finals segle 
XIX

A la dècada de 1890, a Solsona, hi havia 60 persones que es dedicaven a la  
ganiveteria. Treballaven 14 hores diàries, menjaven bé perquè es guanyaven  
la vida, i anaven cada setmana a buidar les deixalles al riu Cardener, vora  
d’Olius, en un lloc dit “la Tornall”.

Principis segle 
XX

En la primera guerra mundial,  arribà a Solsona una comanda de ganivets  
molt important del govern de Turquia, que no es va poder atendre perquè els  
ganiveters, en lloc d’agrupar-se, van continuar aferrats a l’empresa familiar  
que sempre havien tingut.

Finals segle XX En  el  nostre  temps  hem  viscut  la  decadència  d’aquesta  indústria  tan  
típicament solsonina, a principis de segle XX hi havia una dotzena de tallers.

9 http://www.galeriamestral.com/antiguitats/antiguitats/2012%20antiguitats%2014.html   
[última visualització juny 2013]
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Actualitat

En  la  dècada de  1970  encara en  quedaven tres:  el  Pallarès,  el  Costa  i  el  
Casafont;
actualment, sols es manté la casa Pallarès, fundada el 1917, que fabrica la  
navalla Solsona, un ganivet definit com a rústic, resistent i funcional, que com  
a model autòcton és molt apreciat.
Encara avui dia, quan algú vol comprar un ganivet de Solsona, demana un  
“Pallarès”.
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Moments històrics en imatges 
…Activitat 3
A les  pàgines  immediatament  anteriors  hem  pogut  veure  tres  vinyetes  referents  a  “Moments  
històrics en imatges”.

1. Quina impressió dóna la  primera de les vinyets referent a  principis del segle XVIII? Com 
t'imagines l'activitat en els carrers del Nucli Antic de Solsona durant aquesta època?
Dóna la impressió que tothom tant dins com fora les cases estava pendent de la fabricació de  
ganivets i que tots  hi tenien alguna cosa a veure; o si  més no a comentar-ne; ja que era una  
activitat pròpia de la ciutat. Devia ser font de riquesa i de vida tant per la gent amb general com  
als sectors relacionats en particular.

2. Explica ara, quina impressió et dóna la  segona vinyeta referent a  meitats del segle XIX, es 
tracta d'una situació semblant a la de la primera vinyeta?
La demanda de ganivets dóna de baixa, la situació és realment contrària a la de la vinyeta anterior.

3. Referent a la tercera vinyeta, relaciona el que conversen els senyors del centre de la imatge amb 
el quadre completat de l'Activitat 2. Quina mesura els hagués donat la possibilitat de prosperar?
La  demanda  en  la  primera  guerra  mundial  augmentà  considerablement,  però  els  ganiveters  
solsonins van decidir no agrupar-se per a produir més a l'engròs, no podent fer front a les grans  
comandes i a la  riquesa econòmica els hagués proporcionat.

→La producció

La producció artesanal 

…Activitat 4
Llegeix  atentament  el  fragment  de  l'obra  de  teatre  “Lo  ferrer  de  tall” i  escriu  la  paraula 
corresponent a la definició que la descrigui més bé:

mall 10Martell gros i feixuc, de mànec llarg.

daguer Persona que fa dagues o ganivets o que en ven. 

fornal
Forn  petit  que  usen  els  argenters  i  fonedors  de 
metalls per a fondre’ls. 

10 Enciclopedia.cat [última visualització juny 2013]
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enclusa
Bloc d'acer, que s'empra com a suport en els treballs 
manuals de forja 

forjar Treballar el ferro sobre l’enclusa amb el martell. 

mestre
Grau superior de l’organització gremial (s. XIII-XIX), 
al qual s’arribava després d’uns anys d’aprenentatge 
i d’oficialia i de la realització d’un examen rigorós. 

La producció industrial

Producció d'un ganivet Pallarès

…Activitat 5
Contesta segons el que hem treballat a classe:

Sector econòmic
1. Quin sector econòmic ocupa la fàbrica Pallarès? Per què?
Sector secundari; ja que és una indústria que es dedica a la producció de béns econòmics gracies  
a la transformació de matèries primeres o de béns de producció. 

Tipus d'indústria
2. Digues de quin tipus d'indústria és l'empresa Pallarès segons el tipus d'activitat i explica per què.
Indústria manufacturera, ja que és el tipus d'indústria que transforma primeres matèries en bens  
econòmics.

3. Digues de quin tipus d'indústria es tracta segons el destí dels productes elaborats i explica per 
què.
Industria lleugera, ja que fabrica béns de consum destinats directament a l'usuari final.
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Processos industrials que es desenvolupen a Pallarès

…Activitat 6
EL PUZZLE DELS EXPERTS

En el següent enllaç podem veure gran quantitat d'animacions de diferents processos industrials: 
http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/UserFiles/File/previews/indusprocesses/procindus.swf 
[última visualització juny 2013]

Ens fixarem en quatre d'aquest processos:

Premsat mecànic Tremp Injecció Reblada

Metall Plàstic Unió

Totes les animacions del recurs web són de gran interès, es pot fer una visualització de diversos  
processos industrials, però les recomanades per a aquesta activitat i més directament relacionades  
amb les són objecte de treball són:

1. Conformació del metall
1.7 (Stamping) estampació
2. Mecanitzat
2.5 (Shearing) cisalla
2.7  (Die-cutting) encunyat  o  
troquelat
3. Tractaments tèrmics
3.1 (Tempering)  Tremp
4. Conformació Plàstics
4.2 – (Injection) injecció
8. Unions indirectes
8.1 (Riveting) / reblada

La metodologia de treball col·laborativa pel mètode d'experts implica el treball amb uns equips  
inicials d'experts, que en aquest cas faran la cerca d'informació per a la compleció de la taula amb  
el  procés  que els  pertoqui  i  a  continuació es  faran nous grups on cada expert  explicarà i  es  
responsabilitzarà perquè la  resta comprengui  l'explicat  i  completi  la  taula corresponent  al  seu  
procés.  S'inclou  una  prova  final  de  resposta  múltiple  per  valorar  el  grau  de  consolidació  de  
conceptes associats i que comptarà com a valoració per a tot l'equip, per exemple, un 70% serà la  
pròpia nota i la resta, 30% ,serà la mitjana de les notes dels membres d'aquest nou nou equip.
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Procés Ind.
Premsat mecànic de planxes metàl·liques
[Punxonament, encunyació, estampació]

Definició
11 Operació mecànica mitjançant una premsa per realitzar forats o deformacions en una planxa  
metàl·lica

Maquinària/ 
eina  / 
aparell

12 Premsa
Una premsa és una màquina que acumula energia i la transmet  
a una planxa metàl·lica mitjançant una matriu que té la forma i  
les dimensions del forat o deformació que es vulgui realitzar. La  
matriu és impulsada de forma enèrgica per  la potència de la  
premsa i proporciona un cop sec i contundent sobre la planxa  
metàl·lica, produint-ne un tall net o deformació.

Material/s Planxa metàl·lica

Entrada Planxa metàl·lica de mida estàndard, sense forma específica.

Sortida Peces metàl·liques amb la forma desitjada.

Exemple/s

13

11 http://ca.wikipedia.org/   
12 http://ca.wikipedia.org/   
13www.gnclaser.es    [última visualització juny 2013]
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Procés Ind. Tremp

Definició

14Tractament  al  qual  se  sotmet  un  metall  per  tal  d’endurir-lo,  especialment  el  que  consisteix  a  
escalfar-lo i refredar-lo ràpidament en submergir-lo sobtadament en un líquid fred. 
Millora les qualitats mecàniques del metall en augmentar-ne el límit d’elasticitat, la resistència a la  
ruptura per tracció i la duresa. 
Consta dues fases:
En la primera es produeix una modificació de l’estructura interna del metall, a causa de la calor, a  
temperatures  de  prop  dels  800°C  per  als  acers,  que  en  millora  la  duresa  i  la  flexibilitat.  Si  el  
refredament fos lent, s’esdevindria una nova modificació de l’estructura interna que li faria perdre  
les qualitats obtingudes. 
La segona fase és el refredament ràpid, obtingut en submergir-lo en un bany fred; aquesta fase és  
tan ràpida que no hi ha temps que s’esdevingui la segona transformació i, per tant, el metall manté  
les qualitats obtingudes en la primera fase.
El bany pot ésser d’aigua, eventualment calenta, d’olis, de salmorra refrigerada, de sals foses, de  
metalls fosos, etc, o pot ésser substituït per un raig d’aire. 

Maquinària/ 
eina  / 
aparell

15El forn del tremp
Els forns per escalfar peces petites que es vol trempar, són caixes  
metàl·liques que en el seu interior van recobertes de material  
refractari per a evitar pèrdues de calor, aquestes caixes porten  
incorporades  diverses  resistències  elèctriques  que  produeixen  
l'escalfament de les peces al tremp requerit i porten incorporat  
un rellotge programador per al control del temps d'escalfament i  
un piròmetre que facilita el coneixement del tremp que hi ha a  
l'interior del forn.
En el cas d'elements de grans dimensions, com tubs, els forns  
estan formats per cambres. Cada cambra té el llarg del tub i en  
cada cambra hi ha una sèrie de cremadors que s'encarreguen de  
l'escalfament. Per poder monitoritzar la temperatura es fa servir  
el termoparell i  per  controlar  el  forn  s'usa  un Autòmat  
Programable  Industrial [també  conegut  com  a  PLC]  o  un  
ordinador.

16

Material/s Metall, especialment acer.

Entrada Peces o masses metàl·liques amb qualitats mecàniques insuficients.

Sortida Peces o masses metàl·liques amb notable millora les qualitats mecàniques.

Exemple/s 17 18

14 Enciclopedia.cat
15 http://ca.wikipedia.org/   
16 http://ca.wikipedia.org/   
17www.bbclubricantes.com.ar  
18www.arqhys.com  [última visualització juny 2013]
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Procés Ind. Injecció

Definició

19 20 Impuls,  per  mitjà  d’un èmbol,  de  plàstic  fos  a  través  d’un  bec  fent-lo  entrar  en un  motlle  
refrigerat.  Dins el  motlle  el  material  es solidifica.  La peça s'obté obrint  el  motlle  i  traient-la de  
l'interior. 
És el principal procés de transformació de plàstic.

Maquinària/ 
eina  / 
aparell

Màquina d'injecció de plàstic.

Material/s Polímers

Entrada Polímer en granulat.

Sortida Peces conformada segons preferències.

Exemple/s

21 22

19 Enciclopedia.cat
20 http://ca.wikipedia.org/   
21 http://ca.wikipedia.org/   
22www.format.es [última visualització juny 2013]
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Procés Ind. Reblada

Definició

23 24 Unió  definitiva  de  xapes  o  peces  de  poc  gruix  en  comprimir  l’extrem  lliure  d'una  clavilla  
metàl·lica curta i proveïda d'una cabota, d'acer, llautó, alumini. , després d’haver-la passada per un  
forat especialment fet a les peces, formant una segona cabota, que té per objectiu impedir la seva  
sortida del forat i el joc entre les dues peces reblades. Els reblons, les formes i dimensions dels quals  
són normalitzades, han de tenir el diàmetre de la cabota entre 1,3 i 1,7 vegades el del seu cos

Maquinària/ 
eina  / 
aparell

Maceta o eines específiques

25 

Material/s Acer, llautó, alumini...

Entrada Peces a unir definitivament, clavilla o rebló

Sortida Peces amb unió definitiva i sense joc.

Exemple/s

26 27

23 Enciclopedia.cat
24 http://ca.wikipedia.org/   
25 http://ca.wikipedia.org/   
26 http://ca.wikipedia.org/   
27 http://ca.wikipedia.org/   [última visualització juny 2013]
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Durant la visita

→ Recepció del material
…Activitat 1
Respon  a  les  següents  qüestions  relacionades  amb  la  recepció  de  material  per  a  la  posterior  
producció de ganivets.

1.  La fase de recepció del material, resulta clau per a una empresa;  perquè?
En el moment de rebre el material comprat, no es pot ubicar sense fer-hi almenys un cop de vista.  
Segons la tipologia de producte a fabricar o la confiança que es pugui tenir amb el proveïdor  
caldrà  realitzar  comprovacions  més o  menys  detallades.  Un material  defectuós  ens  podria fer  
perdre diners, ja que podria no complir amb les expectatives del client o no complir altres aspectes  
relacionats amb la seguretat i o normatives.
D'altra banda, es paga un producte segons l'acord que s'ha preestablert  amb el proveïdor; un  
producte concret té un preu concret. Comprovar que un material no ha arribat en les condicions  
preestablertes  a  una  empresa  no  significa  que  el  proveïdor  vulgui  enganyar;  les  causes  més  
freqüents  en  que  el  material  rebut  no  es  correspon  amb  la  compra  sol  ser  per  descuit;  
deteriorament en el transport, confusió en l'embalatge, etc.
Per tant, la fase de recepció de material resulta clau per no perdre temps, diners, clients i qualitat  
en el producte.

2. Com es realitza el control de qualitat i recepció del material que arriba com a matèria primera a 
l'empresa?
Es fa una visualització general del material. 
Es mesura el gruix de les planxes metàl·liques i es proba una porció de material per comprobar que  
resulti adequat.
Es comprova el pes i es compten el nombres de peces.

3. Com s'ubica el material un cop realitzat el control de recepció?
Cada treballador de l'empresa disposa d'una estanteria assignada i s'ubica el material de manera  
ordenada  segons  tipologia  i  mides.  Amb  un  cop  d'ull  se  sap  quantes  planxes/capses/sacs  de  
material disposes.
La ubicació es fa amb màquina motoritzada “toro” i eina manual de transport “transpalet” i es  
guanya molt de temps; factor clau per a obtenir una producció competitiva.

→ Seguiment del procés industrial
…Activitat 2
A mida que anem fent la visita per la fàbrica, ves fent una llista amb tots els processos que es van 
seguint de manera ordenada segons ho vagin explicant:
Evidentment, els processos són fàcilment canviables en ordre segons explicacions guia Pallarès.
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Processos
Processo
s 
ordenats 
segons 
explicaci
ó

Entrada
quin  material/peça  i 
com  entra  abans  de 
ser processat 

Màquina / Eina
Quin tipus de 
màquina/eina és? 
-mola, premsa, martell...-

Nom procés
Sortida
com  surt  el  material/peça 
després de ser processat amb 
la màquina/eina

1 Planxa metàl·lica Guillotina / Cisalla Tallar Tires metàl·liques

2 Tira metàl·lica Premsa d'estampar Estampar /  
Tallar

Fulla metàl·lica
Molla metàl·lica

3 Fulla metàl·lica Premsa de marcar /  
encunyar

Marcar /  
Foradar

Fulla amb forat i amb marca  
comercial “PALLARÈS SOLSONA” 

4 Molla metàl·lica Premsa de marcar /  
encunyar

Foradar Molla amb forats

5 Fulla metàl·lica Forn elèctric Trempar Fulla amb tractament tèrmic;  
més dura.

6
Granulat polipropilè  
+colorant
o bé Màster

Màquina injecció Injecció Mànec plàstic

7 Fulla metàl·lica  
trempada

Cintes abrasives Tocar esquenes  
fulla

Fulla amb part no tallant o  
esquena marcada

8
Fulla amb esquena 
tocada

Cintes abrasives Primera  
esmolada /
Rebaixar

Fulla esmolada de la part més  
grossera.

9 Fulla amb esquena 
tocada

Mola abrasiva, a mà. Esmolar a mà Acabar d'esmolar i obtenció  
fulla més tallant.

10 Fulla metàl·lica  
esmolada.

Polidora abrasiva, a mà. Polir Fulla brillant i amb millor  
aspecte

11

Fulla + Molla + mànec  
+ tijes d'alumini +  
anellets

Maceta, a mà. Clavar /  
Reblonar /  
Manegar

Ganivet manegat o muntat.

12 Ganivet amb tall  
perfecte

Cintes abrasives Tocar esquenes  
mànec

Igual nivell mànec i molla
Mànec sense rebaves de plàstic

13 Ganivet manegat Mola abrasiva, a mà. Acabat Repàs ganivet per obtenir un  
tall perfecte.

14 Ganivet acabat Draps i pols de neteja, a mà. Neteja Ganivet acabat i net.

15 Ganivet acabat amb 
fulla d'acer al carboni.

A mà. Sucar d'oli Ganivet protegit en major  
mesura de l'oxidació

16 Ganivet acabat net. A mà. Encapsar Capsa que conté una dotzena de  
ganivets Pallarès.
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→ Parts del ganivet
…Activitat 3
Dibuixa de manera simplificada, totes les parts de les que consta el ganivet Pallarès i indica per a 
què serveix i de quin material o materials està fabricat. Utilitza els quadres que necessitis:

Nom peça: Fulla

Serveix per a: tallar

Material/s:  acer  inoxidable  /  acer  al  
carboni

Nom peça: mànec

Serveix per a:  agafar el ganivet amb  
la mà
Material/s: polipropilè

Nom peça: tija + anell

Serveix per a: 
manegar el ganivet / unió + reforç
Material/s: alumini

Nom peça: Molla

Serveix per a: 
permetre  gir  controlat  fulla  respecte  
mànec
Material/s: acer  inoxidable  /  acer  al  
carboni
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→ Materials

…Activitat 4
Indica les propietats; tant si et semblen beneficioses com no, dels diversos materials utilitzats per a 
fabricar les diferents parts del ganivet.

Material Propietats
Polipropilè Estabilitat a temperatures de fins a 93° C . 

Molt adequat el seu ús per a contenir productes calents.

Excel·lent resistència química.

Escassa resistència a l'impacte en temperatures fredes.

Màster Es pot utilitzar directament, no hi ha necessitat de mesclar amb tint perquè porta  
el color incorporat.

Mateixes altres propietats que el propilè.

Acer al carboni Ganivet  amb  molta  capacitat  de  tall  però  amb  poca  resistència  química  a  
l'oxidació.

Acer inoxidable Ganivet amb menys capacitat de tall però amb resistència química a l'oxidació.

Alumini Lleugeresa i resistència a la corrosió.

→ Elements de funcionament de l'empresa
…Activitat 5
Enumera els diversos elements que necessita l'empresa Pallarès per a poder funcionar:

Recursos 
naturals

Energia  elèctrica,  granulat  polipropilè,  planxa  acer  al  carboni  /  
acer inoxidable, oli.

Capital
Nau  industrial,  Premses,  Maquina  injecció  plàstic,  cintes  
abrasives, moles abrasives, polidores abrasives, oficina i botiga.

Treball 12 treballadors que desenvolupen qualsevol de les tasques.
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→ Pallarès recicla i reutilitza
…Activitat 6
Ens adonem que en obtenir les diferents parts del ganivet, es produeix una pèrdua de material; és 
el material sobrant dels processos industrials o subproductes. Indica de quina manera es reciclen o 
reutilitzen els subproductes dels següents materials, tot relacionant cada un amb el o els que li 
corresponguin de la llista de la dreta.

Planxa metàl·lica

Plàstic

Oli

Cartró / Caixes

Fusta / Palets
 

→ Comercialització
…Activitat 7

1. De quina manera dóna a conèixer els seus productes, l'empresa Pallarès?
Pallarès  fa  fira  un cop l'any  per  donar  a  conèixer  el  producte.  Però  la  major  par  de la  tasca  
comercial la fan els clients que són ferreteries en la seva majoria i distribuïdors.

2. Disposen de venta Online?
L'empresa no disposa de venta Online, però si que té una pàgina web en diversos idiomes per a  
donar a conèixer els productes i les novetats.

3. A quin lloc geogràfic tenen més demanda? Perquè?
No hi ha un lloc geogràfic específic. La major part de vendes es fan a Catalunya perquè és on  
Pallarès és més conegut. Per la resta del territori, depèn en gran mesura de si hi ha un gran client o  
no. 
Hi ha ciutats on si que hi tenen molta demanda, però és perquè són clients que distribueixen o  
venen a tot Espanya.

4. El ganivet Pallarès és un producte de temporada? O es compra tot l'any?
No es tracta d'un producte de temporada, la demanda és equilibrada durant tot l'any. Potser a  
l'estiu és quan es ven menys perquè els distribuïdors deixen de fer la seva tasca durant un cert  
període.
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5. El ganivet és un producte típic solsoní; s'han plantejat la idea de fer visites guiades per a la gent  
que vulgui conèixer els productes Pallarès?
De tant en tant en fan, però comporta la pèrdua d'hores d'activitat a l'empesa i l'adequació de la  
nau de manera que no hi hagin perills potencials pels visitants.
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després de la visita

…Activitat 1
1. En aquestes taules has de classificar els processos vistos a la fàbrica diferenciant-los segons es  
duguin a terme utilitzant maquinària [industrial] o segons siguin manuals o amb eines o màquines 
senzilles [artesanal].  Sota la columna de procés posa els nombres que corresponen a cada procés 
segons ho hagis posat a la taula de l'activitat anterior.

Processos INDUSTRIALS

Procés Nom del procés
1 Tallar

2 Estampar / Tallar

3 Marcar / Foradar

4 Foradar

5 Trempar

6 Injecció

7 Tocar esquenes fulla

8 Primera esmolada / Rebaixar

Processos ARTESANALS

Procés Nom del procés
9 Esmolar a mà

10 Polir

11 Clavar / Reblonar / Manegar

12 Tocar esquenes mànec

13 Acabat

14 Neteja

15 Sucar d'oli

16 Encapsar
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2.  Perquè  creus  que  hi  ha,  aproximadament,  el  mateix  nombre  de  processos  artesanals  que 
industrials?
Pallarès  és  una  empresa  que  va  acompanyada  de  la  seva  tradició.  Tot  i  la  modernització  i  
l'aportació  de  millores  tecnològiques  que  s'han  anat  aportant  durant  el  pas  del  temps,  hi  ha  
processos que fets de manera artesana augmenten en valor i qualitat l'objecte final. 
D'altra  banda,  la  producció  no  és  desmesurada  i  permet  aquest  sistema  mitges  entre  
l'industrialitzat  amb  maquinaria  complexa  i  l'artesania  amb  treballs  manuals  i  amb  eines  o  
màquines-eina senzilles.

…Activitat 2
En aquest quadre, hauràs de dibuixar, a mà alçada, totes les parts o peces de les que consta un 
ganivet Pallarès, intentant  mantenir les proporcions reals, per què alguna persona que no hagi 
vist mai el ganivet, pugui conèixer de quines parts consta,  quines formes té cada un dels elements i 
en quina proporció hi són respecte el conjunt.  Has d'intentar ser el màxim de realista, si vols 
aplicant alguna escala d'ampliació o reducció, però sempre mantenint les proporcions de cada 
peça respecte les altres.

Dibuix a mà alçada de les diferents parts del ganivet Pallarès
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…Activitat 3
aprofitament del material
Han  encarregat  a  un  dels  treballadors  de  Pallarès  que  cisalli,  amb  la  Guillotina,  les  planxes 
metàl·liques que arriben a la fàbrica per a obtenir-ne tires. Les planxes, en aquest cas, tenen unes 
mides de 1000 x 700 mm. 

1. Ajuda'l a calcular l'amplada i la llargada que haurà de mesurar cada tira, per a obtenir unes tires 
de 140 mm d'ample, malbaratant el mínim de material possible.

1000mm/140mm=7,14 tires.  Es podrien fer 7 tires i sobraria material.

700mm/140mm= 5 tires. Es podrien fer 5 tires i no sobraria material. Ens decantem per  
aquesta opció ja que no hi ha malbaratament de material en tallar les tires de 140 mm  
d'ample.
Les tires resultants tindran una mida de 140mm d'ample per 1000 mm de llarg.

2. Calcula la secció (àrea) de planxa metàl·lica que es malbaratarà en el cas que es tallés la planxa 
de la forma incorrecta.

7 tires * 140 mm = 980 mm
1000 mm - 980 mm = 20mm. Sobrarà una tira de 20 mm d'ample per 700mm de llarg.
Àrea  =  20  mm*700  mm=14000 mm2 =  140  cm2   Es malbaratarà  140  cm2  de  planxa 
metàl·lica.

3. M'han encarregat d'obtenir fulles per a la posterior fabricació de ganivets mitjançant la premsa 
d'estampar i utilitzant les tires metàl·liques que ha obtingut el meu company. Cada fulla de cada 
ganivet mesura 105mm de llarg i 25mm d'amplada màxima. He de tenir em compte que no puc  
usar la premsa de qualsevol manera; ja que es necessita un marge entre fulla i fulla per a poder 
recolzar  bé  la  tira  metàl·lica  sobre  la  matriu  i  ens  quedin  les  fulles  ben  tallades.  Així  doncs,  
suposem que per obtenir una fulla, necessitarem usar la totalitat dels 140 mm de la tira per al 
cantó llarg de la fulla i 50 mm per l'ample. Quants ganivets obtindré per planxa en el cas que:

A)  El meu company ha tallat les planxes a tires sense malbaratament de material.

B)  El meu company ha tallat les planxes a tires incorrectament, malbaratant material.

C) Consideres que la diferència de fulles entre el cas de l'apartat a) i el cas de l'apartat b) 
és poc significatiu? Perquè?
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A)
5 tires de mida 140 mm d'ample per 1000 mm de llarg
1000 mm llarg planxa  / 50 mm ample fulla = 20 fulles per tira
5 tires * 20 fulles = 100 fulles en total.

B)
7 tires de mida 140 mm d'ample per 700 mm de llarg
700 mm llarg planxa  / 50 mm ample fulla = 14 fulles per tira
7 tires * 14 fulles = 98 fulles en total.

C)
Sembla poca cosa, però a mesura que anem gastant planxes per anar obtenint més fulles, es  
va disparant el malbaratament innecessari de material que és perjudicial per al medi i a més  
ens fa perdre diners.

…Activitat 4

sóc expert
Ja tenim tot el guió per a ser experts en el ganivet Pallarès complert; així que no ens serà difícil  
contestar a les següents qüestions:

1. El ganivet Pallarès [navalla] disposa d'algun sistema de seguretat?
La molla permet controlar l'obertura i el tancament del ganivet per tal que haguem d'exercir una  
força manual perquè es desencadenin tals moviments.

2. Es tracta d'un procés artesanal o industrial?
Es tracta d'un procés a mitges entre els tradicionals i els industrials; combina processos d'ambdós  
característiques.

2. Com s'aconsegueix “donar tremp” a  les fulles de tall del ganivet?
Escalfant les fulles a altes temperatures i refredant-les amb oli.

3. Què s'aconsegueix amb el tremp?
Augmentar la duresa del metall i la resistència a esforços, encara que se n'augmenta la fragilitat.

4. Quin fluid s'utilitza en la fase de refredament? Perquè no s'utilitza aigua?
L'aigua ens podria oxidar el metall.

5. Creus que el Pallarès continuarà sent útil en el futur?
Opinió personal aportant certs raonaments.
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6. Creus que el procés es podria industrialitzar més? Com es podria aconseguir?
Es podria industrialitzar més però tenint en compte la possible pèrdua de qualitat i originalitat de  
la peça. 
Es podrien automatitzar els processos que són manuals i també automatitzar de manera global els  
processos en el seu conjunt. Conformant una producció en cadena automatitzada.

7. Com creus que seria una bona manera de promocionar i aconseguir una millor comercialització 
del ganivet Pallarès?
Opinió personal.
Assistir a més fires, venta online, ja que és un mitjà que molta gent ja utilitza, sobretot en aquest  
cas que són peces característiques només de solsona, per obrir mercat a altres llocs.
Promocionar visites guiades amb la possibilitat que fossin gratuïtes.

8.  Indica el que et suggereix cada una de les imatges; fase del procés, peça, màquina, material, 
eina, estat de la peça...

Imatge 1
S'han obtingut els mànecs de polipropilè amb la màquina d'injecció de plàstics i ara caldria tallar  
l'excés de material i amb una cinta abrasiva polir les rebaves.

Imatge 2
El treballador està clavant, manegant o reblant a mà. Agafa totes les parts del ganivet, les munta i  
apuntant la tija d'alumini al forat la introdueix a pressió mitjançant cops de martell.

Imatge 3
Es tracta de la típica navalla ja manegada, amb el mànec de polipropilè on han quedat rebaves i  
imperfeccions de superfície. Cal retocar-ho amb cinta o mola abrasiva.

Imatge 4
L'última fase abans de l'enviament és el d'encapsar a dotzenes els ganivets acabats dins de capses  
de cartró amb el logotip de la marca incorporat.

Imatge 5
Mitjançant la premsa hem pogut tallar les fulles del ganivet a partir d'una tira de planxa metàl·lica.  

Imatge 6
A mà, s'està acabant d'esmolar un ganivet amb una mola abrasiva.

Imatge 7
A mà, un treballador està polint una fulla per a fer-la més brillant i bonica de veure. 

Imatge 8
La matriu és la part intercanviable d'una premsa que permet obtenir la peça desitjada segons la  
seva forma i conformació mitjançant la pressió que ens ofereix la pròpia premsa.
En aquest cas es tractaria de la matriu per a tallar fulles per algun tipus de ganivet.
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…Activitat 5
Opinió de l'expert

1. Fes un llistat dels aspectes que creus que afavoreixen la ubicació geogràfica d'aquesta empresa i 
els aspectes que creus que la desafavoreixen tenint en compte que els materials per a la posterior 
fabricació són comprats a empreses catalanes de l'àrea de Barcelona.

Situació geogràfica Pallarès

Punts que l'afavoreixen Punts que la desafavoreixen
Poca  despesa  en  el  transport  a  l'hora  de  
comprar materials. [Barcelona - Solsona]

Certa  despesa  en  el  transport  a  l'hora  de  
comprar materials. [Barcelona - Solsona]

Poca  despesa  en  el  transport  a  l'hora  de  
comercialitzar. [majoria a Catalunya]

Potser menys difusió del producte perquè no es  
troba a l'àrea de Barcelona, que és on es centra  
la majoria de població de Catalunya

Lloguers i  terrenys més barats que a l'àrea de  
Barcelona.

Sous més barats que a l'àrea de Barcelona.

Facilitats  en  el  reciclatge  semblant  que  a  
d'altres zones de Catalunya

No hi ha indústries que puguin fer competència  
en les proximitats.

No  és  necessari  pràcticament  temps  per  al  
transport a Catalunya o fins i tot a Espanya, que  
és on es ven el producte.

La ubicació augmenta l'interès del  comprador,  
associant-li el valor d'històric i de típic.

2. Segons la llista anterior defensa la teva posició amb arguments.

L'argumentació hauria d'incloure els apartats del tex d'argumentació: 
-Introducció.
-Presentació del posicionament adoptat.
-Presentació d'arguments que corroboren el posicionament adoptat.
-Conclusió que sintetitza de manera clara el posicionament adoptat.
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8. Bibliografia
Per a la redacció i elaboració la present guia didàctica, s'han tingut en compte diverses fonts bibliogràfiques 
i pàgines web que es detallen a continuació.
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