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1. Introducció
S'ha elaborat  una guia didàctica amb l'objectiu d'estudiar  un procés industrial  proper per a  
alumnat de segon d'Educació Secundària Obligatòria en l'assignatura de Tecnologies i en el 
context  de la  comarca del  Solsonès;  contemplant  com a procés industrial  la  fabricació  del 
l'històric i típic ganivet solsoní Pallarès.

2. Definició i context del problema
El  decret  de  currículum  143/2007,  de  26  de  juny,  referent  a  l'ordenació  d'ensenyaments 
d'Educació  Secundària  Obligatòria  a Catalunya,  concretament  per  al  segon curs i  per  a  la 
matèria de Tecnologies;  contempla com a un dels continguts l'Anàlisi  d'un procés industrial 
proper i com a criteri d'avaluació; analitzar el procés industrial d'un producte característic de la 
zona. 

És per aquest motiu, que s'ha cregut convenient la redacció d'aquesta guia didàctica per a 
poder desenvolupar aquest  contingut  en el  context  propi  de l'alumnat del  Solsonès,  creient 
oportuna la tria del procés industrial per a l'obtenció d'una eina notablement característica i 
típica; la històrica navalla rústica de la casa Pallarès o; simplement “El Pallarès”, que és la seva 
denominació popular.

3. Descripció de la solució proposada
Per  resoldre  el  requeriment  proposat,  s'ha  pensat  en  l'elaboració  de  material  tant  per  a 
l'alumnat com per al professorat; per fer una visita a la fàbrica Pallarès de manera profitosa, 
tenint  en  compte  l'adequació  de  les  activitat  per  a  un  nivell  de  segon  curs  d'Educació 
Secundària Obligatòria tal com indica el decret 143/2007.

El conjunt d'aquesta guia didàctica inclou la present memòria, que justifica el material elaborat i  
un annex que és guió per al professorat; Annex 1; on hi ha resoltes les activitats incloses en el 
guió  de  l'alumnat  així  com  criteris  d'avaluació,  objectius,  competències,  seqüenciació, 
indicacions  i  d'altra  informació  d'interès.  I  el  document  guió  per  a  l'alumnat,  Annex 2;  que 
permet  el  treball  amb anterioritat,  en  el  decurs  i  amb posterioritat  a  la  visita  guiada a les 
instal·lacions de fabricació del ganivet Pallarès. 

4. Resultats
Com a resultats d'aquesta guia didàctica; es podria valorar el propi resultat final de la guia en 
qüestió; contemplant tot el material que conté; així com la valoració de la posada en pràctica 
d'aquesta guia, tenint en compte els resultats obtinguts en aprenentatge de l'alumnat.

Ens trobem amb la impossibilitat de valorar la posada en pràctica i el conseqüent aprenentatge 
de l'alumnat, ja que ha estat impossible incloure-ho dins la programació didàctica del segon 
curs d'Educació Secundària Obligatòria en l'any acadèmic 2012/2013, pel senzill motiu de la 
novetat  d'aquest  material.  Es  tracta  d'una  guia  tant  recent  que  no  ha  pogut  ser  aplicada, 
encara.

Però si que es pot valorar el resultat final de la documentació elaborada; inclòs en el següent  
apartat d'aquesta memòria, que de fet,  es considera un punt necessari  per a concloure de 
manera complerta aquest document. 
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5. Conclusions
Estem satisfets, de manera general, amb el resultat del material elaborat. Realment calia tenir a  
l'abast del professorat de Tecnologies una guia com aquesta on poder copsar el que és més 
rellevant d'un procés industrial tant proper i propi com el de la fabricació de ganivets. Calia 
donar la possibilitat que l'alumnat del Solsonès tingués constància de manera més propera el  
que inclou l'activitat d'una empresa de la comarca, i  també, la de conèixer la part històrica 
d'aquest  ganivet  que,  per  sort,  encara  es  conserva,  de  manera,  ja  única  i  amb l'empresa 
Pallarès al capdavant, com a  testimoni d'un passat que és nostre.

El resultat ha estat el d'un material didàctic notablement transversal en competències; que no 
sols inclou continguts de l'àrea de Tecnologies, sinó d'altres matèries incloses en l'Educació 
Secundària Obligatòria,  que en major mesura són de Ciències Socials;  sens menystenir-ne 
moltes d'altres que també hi són presents. A banda, s'ha aconseguit aportar a les activitats 
plantejades, una metodologia didàctica que incorpora treball individual, de grup classe i de tipus 
col·laboratiu. Amb tot, podríem estar davant d'un material, que amb certes ampliacions i retocs,  
podria esdevenir la guia didàctica de tot un Treball de Síntesi.

Considerem que a l'hora de pensar recursos de cara a l'aprenentatge de l'alumnat, és important 
fer una bona reflexió i no elegir una temàtica qualsevol; sinó cercar opcions que tinguin valor 
afegit; que comportin més aprenentatge i enriquiment cultural del que en primera instància es 
tenia previst. D'un element que sembla poca cosa, se'n pot obtenir més del preconcebut i gests  
com aquests, ajuden a no oblidar per sempre activitats que han omplert de vida els carrers de 
les diverses poblacions i ciutats del territori; del solsoní en particular. Ara sols queda posar-ho a 
la pràctica i copsar-ne els resultats.

6. 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.

Bibliografia

-Decret de currículum 193/2007 de 26 de juny. Ordenació Ensenyaments a l'ESO.

-Butlletí d'artesania, 8, juliol-setembre 2005, Centre Català d'Artesania, pgs 16 i 17

-Un cop d'ull a la història de Solsona, R. Planes i Albets, pgs 119, 150 i 163

-Tecnologia 2, McGraw-Hill, 2003. J. Joseph, R. Hoyos, J. Garravé, F. Garófano

Webgrafia

-Pallarès Solsona
pallaressolsona.com

-Web amb animacions referents a processos industrials
http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/UserFiles/File/previews/indusprocesses/procindus.swf
[última visualització juny 2013]

-Reportatge ganivets Pallarès tv3
 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21091
[última visualització juny 2013]
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-Fragment audiovisual L'ofici de ganiveter. Observatori Vida Quotidiana pel MDCS. 2007
http://www.youtube.com/watch?v=PibjgUy4KRM
[última visualització juny 2013]

- 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/
[última visualització juny 2013]

-Portal Grup Enciclopedia Catalana
http://www.  enciclopedia.cat  

-Eines de tall
www.vikingsword.com

-Viquipèdia
http://ca.wikipedia.org

-El bloc de Joan Josep Isern
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/14212

-Todo colección
http://www.todocoleccion.net/

-20,324,821  ROYALTY FREE STOCK PHOTOS 
 www.123rf.com

-Galeria d'Art Mestral
http://www.galeriamestral.com/ 

-Grupo Nicolás Correa Láser
http://www.gnclaser.es 

-BBC del Norte SRL 
http://www.bbclubricantes.com.ar/blog/ 

-ARQHYS ARQUITECTURA
http://www.arqhys.com 

-Format injecció plàstic
http://www.format.es/ 

7. Annexos
El conjunt d'aquesta guia didàctica inclou la present memòria, que justifica el material elaborat i  
un annex que és guió per al professorat; Annex 1; on hi ha resoltes les activitats incloses en el 
guió  de  l'alumnat  així  com  criteris  d'avaluació,  objectius,  competències,  seqüenciació, 
indicacions  i  d'altra  informació  d'interès.  I  el  document  guió  per  a  l'alumnat,  Annex 2;  que 
permet  el  treball  amb anterioritat,  en  el  decurs  i  amb posterioritat  a  la  visita  guiada a les 
instal·lacions de fabricació del ganivet Pallarès. 
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