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En aquest annex es descriu possibles qüestions per a la doble pàgina de la visita al 

Museu de la Colònia Vidal. Se’n van descartar algunes, ja que es consideraven 

menys importants i sobretot menys relacionades amb el currículum de secundària 
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I – Vida Social a la Colònia 
 

1. Perquè els habitants de principis del segle XX volien viure a la colònia tot i estar 
condemnats a una vida d’entrega i submissió al amo? 

2. D’on venia el carbó utilitzat per la màquina de vapor? Perquè tenien una màquina de 
vapor si ja disposaven de l’energia de l’aigua? 

3. Perquè els treballadors de la colònia havien de viure a la colònia? 
4. Perquè hi ha tan poques dutxes (3 dutxes per 300 persones)? A principis de segle, 

quins grups socials es dutxaven? 
5. Perquè és tant important la caixa d’estalvis? Quantes pessetes va donar l’amo a cada 

nen de la colònia en obrir-los la seva llibreta d’estalvis? 
6. 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? 
7. Perquè es va obrir una biblioteca? Era normal a l’època? Perquè hi ha quadres 

religiosos i de caire obrer? 
8. Quin tipus d’educació rebien els nens a l’escola? Es diferenciava del de les noies? En 

cas afirmatiu digues amb que. 
9. Quantes persones vivien a les cases de la colònia? Com s’ho feines per cabre-hi tots? 

Que feien quan eren a casa? 
10. Era usual tenir una radio a casa? I una màquina de cosir? 
11. Que 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? 
12. Quin percentatge del salari dedicaven a l’alimentació? 
13. Perquè tenen dos safareigs? 
14. Quin interès tenia l’amo en que les dones anessin al safareig més enllà del que és 

evident?  
15. Perquè existeix un casal de la dona? 
16. Perquè els treballadors de la colònia difícilment podien enriquir-se? 
17. Explica que és el que més t’ha cridat l’atenció de la visita. 
18. Perquè es diu que el riu Llobregat és el més treballador del continent europeu? 

 
II – Les màquines de la Colònia 
 

1. Quin és el material emprat per teixir? Quan pesava cada bala de matèria prima? D’on 
provenia? 

2. Perquè serveix l’obridora? Perquè té un ventilador a dins? Com l’anomenaven els 
treballadors de la colònia? 

3. Quina funció fa el batà?  
4. Quina és la finalitat de passar el vel provinent del batà per la cardadora? Pots explicar-

ne una mica el procés? 
5. Per a que serveix el manuar? Quantes cintes alimenten el manuar? 
6. Quina és la funció de les metxeres? Perquè n’hi ha de diferents? Quina funció fa la 

metxera prima diferent de les de la resta? 
7. Quina funció fa la contínua de filar? Quin nom rep la matèria treballada abans i després 

de passar per aquesta màquina? 
8. Perquè serveix l’ordidor? Quants metres de tela podia arribar a recollir el plegador? 
9. Explica per a que serveix i com funciona el teler de garrot amb el màxim de detalls que 

puguis. Amb que es diferencien l’ordit i la trama? Què és la llançadora? Que és la 
calada?  

10. Que és l’embarrat? 
11. A quins perills estaven sotmesos els treballadors de la fàbrica? Enumera’n almenys 3.  
12. Quantes persones morien treballant a la fàbrica cada any? 
13. Perquè la casa de l’amo està ubicada a sobre de la fàbrica? 
14. Que és la resclosa? Quina alçada té? 
15. Quina és la caiguda d’aigua des del riu fins a la turbina? 
16. Actualment, quin és el cabal d’aigua? Quanta potència poden generar?  
17. Quantes turbines hi ha? Quins models són? Perquè n’hi ha de més petites i de més 

grans? Perquè serveix el pont grua? 
18. Per a que servia la màquina de vapor? Explica’n breument el funcionament. 
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19. Què és un regulador de boles? Per a que serveix? Quin és el seu funcionament bàsic? 
20. Quantes atmosferes de pressió exerceix el vapor sobre el pistó? Quina força total 

arribava a fer la màquina de vapor? 
21. Explica que significa que la màquina de vapor sigui de mig cicle. Perquè serveix el 

volant d’inèrcia? Quant pesa? 
22. Perquè s’utilitza l’energia de l’aigua a la colònia Vidal? 

 
III – Activitats d’ampliació i de reforç 
 
Reforç: sopa de lletres (amb paraules a buscar) 
 
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 la resta de colònies de la comarca.  
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En aquest annex es proposen possibles qüestions per a la doble pàgina de la visita al 

Museu de les Mines de Cercs. Se’n van descartar algunes, ja que es consideraven 

menys importants i sobretot menys relacionades amb el currículum de secundària. 

Aquest annex també inclou algunes respostes a les preguntes, que finalment es van 

descartar. 
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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 desprenia massa poc poder calorífic, 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 catalitzador 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. 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 
qual permetia regular la velocitat en que pujaven i baixaven els vagonetes.  
 

3. 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 densitats, que separava els 
materials en funció d’aquest paràmetre.  
 

4. Quins avantatges tenia el carbó anglès?  
 

Tenia menys sofre, per la qual cosa era menys danyí per la maquinària i pel medi ambient. A 
més era més barat i tenia més poder calorífic. 
 

5. 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, 
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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.  
 

6. 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. 
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. 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: si la combustió és incompleta s’allibera, 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 amb torres de refrigeració que evapora l’aigua, però llavors es 
formes boires, precipitacions i augmenta la humitat en general. 
Pluja àcida: amb grans concentracions d’àcid forts, que afecten al sòl, vegetació i fauna.  
 

7. Perquè es desmuntava la maquinaria mecànica un cop comprada?  
 

Perquè així entenien el seu funcionament, i a més els servia per copiar les peces i poder així 
fabricar recanvis. Així abaratien els costos i s’asseguraven de que sempre tindrien peces de 
recanvi mentre els necessitessin.  
 

8. 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 com 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 carbonat càlcic 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 arribà 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 el frontal de LED’s, que permet més il·luminació i més autonomia degut al seu 
baix consum. 
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9. 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. 
 

10. Perquè el lignit no és dels millors carbons?  
 

Té una alta composició d’aigua i per tant poc carboni, el que significa poc poder calorífic. Té 
poques calories si el comparem amb la resta de carbons, i pot tenir un alt contingut en sofre, el 
qual és perjudicial a nivell ambiental, però també perjudicial per la salut dels qui hi treballen i de 
la maquinària que el processa.  
 

11. 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 

Lignit Mineral 50-75 4000-6000 industrial 

Hulla Mineral 82-92 7000-8500 industrial 

Antracita Mineral 92-96 7000-8000 industrial 

Dades extretes de la guia Didàctica del Museu. 
 

12. Enumera algunes de les instal·lacions que podem trobar a la colònia i explica el 
que més t’ha cridat l’atenció. 
 

Habitatges, església, rectoria, convent, infermeria, escola, torre de l’amo, oficines...  
 

13. Explica per a que servia el taulell per fitxar de la mina.  
 

El taulell de la mina és un sistema de fitxar, el qual va ser implantat pel comitè de seguretat i 
higiene. Venia a ser el que actualment es coneix com un control de presència. 
El taulell disposava d’unes fitxes numerades, on cada treballador tenia un número assignat. 
Aquestes fitxes eren de color negre, però també n’hi havia de color vermell, les quals 
corresponien als miners que estaven dins la mina. D’aquesta manera podien saber quants 
miners hi havia a dins la mina i de quins miners es tractava.  
Quan algun miner moria dins la mina, s’utilitzava una fitxa blanca, i el número del miner mai era 
reemplaçat per cap altre. 
 

14. Quina  és la llargada de la galeria principal de la mina? Quants quilòmetres de 
mina excavada hi ha en total?  
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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. 
 

15. Quins sistemes tenien per a detectar les fugues de gas metà i els possibles 
ensorraments?  
 

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 ensorraments, 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 ensorraments, 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. 
 

16. Explica de quins sistemes de fortificació disposaven a la mina i com funcionaven 
el més moderns.  
 

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 ha 4), 
ja que el gran contingut en calci de la pedra el fan apte per a l’elaboració de ciment. Es 
construïen així voltes d’arc de mig punt, que suportaven millor les pressions de la min 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. 
 

17. Perquè no s’utilitzaven mascaretes?  
 

Perquè s’acumula la pols de la mina i deixa passar poc aire, així que acabaven ofegant els 
treballadors, o en qualsevol cas fent-los baixar el rendiment.. A això cal sumar-hi que a les 
mines hi corre poc aire, amb la qual cosa la utilització de mascaretes no era habitual, a 
excepció del equip de rescat en cas d’accidents. 
 

18. 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 altre 
malalties relacionades amb la mineria, com l 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 altre 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. 
 

19. Quina era la durada màxima que recorria la locomotora en la galeria més llarga i 
fins on arribava?  



Annexos del Treball de Fi de Màster:   

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

 9 

 
El viatge arribava a ser de 1 hora i 30 minuts i es va arribar a 300 metres sota el riu Llobregat. 
 

20. Que és un raspall? Explica per a que serveix.  
 

El raspall va ser un sistema mecànic que permetia rascar les parets de la mina utilitzant un 
motor que funcionava amb aire comprimit, movent-se paral·lelament al llarg de 250 metres del 
front d’arrancada, i deixant el carbó a sobre una cinta transportadora, la qual portava el carbó 
fins a la galeria principal. D’aquesta manera es substituïen els martells pneumàtics emprats 
pels miners, aconseguint certa automatització del sistema d’extracció i prescindint en certa 
manera de la mà d’obra minera, la qual passaria a ser més aviat personal de manteniment 
mecànic. 
 

21. Relaciona els següents elements i digues per a que serveixen.  
 

Excavadora de vapor, Cabàs, Pic, Llum d’oli, Vagoneta, Carregador, Locomotora, Martell 
pneumàtic. 
 

   
Cabàs Pic Excavadora de vapor 

   
Vagoneta Llum d’oli Locomotora 

 
 

Martell pneumàtic Carregador 
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Aquest Annex correspon a la proposta de debat sobre l’escassetat d’energies no 

renovables (matèries primes) al mon. Es pretén que els alumnes es conscienciïn de la 

importància d’utilitzat energies renovables i del estalvi que ens pot suposar, sobretot 

per al medi natural. L’annex és una presentació amb informació rellevant que ens 

presenta la petrolera BP a la seva pàgina web, i que, entre altres, ens calcula quants 

“anys” de combustibles fòssils tenim amb el consum actual. 



Energies renovables i 
energies no renovables 



Energies no renovables 

- Combustibles fòssils: 
 

- Carbó 
- Petroli 
- Gas natural 

 
- Combustibles nuclears: 
 

- Urani 
- Plutoni 



Energies renovables 

- Energia eòlica (vent) 
- Energia hidroelèctrica 

(aigua) 
- Energia solar (sol) 
- Energia mareomotriu 

(mar) 
- Energia geotèrmica 

(calor de la terra) 
- ... 

 



Reserves de no renovables 

Carbó Petroli Gas Natural 

Reserves totals de combustibles fòssils per anys i per zona  

Font: British Petroleum  (http://www.bp.com/multipleimagesection.do?categoryId=9037129&contentId=7068571) 



Consum d’energia mundial 



Consum d’energia mundial  



Consum mundial per càpita 



Reserves de combustibles fòssils 

A
n

ys 



 Creus que podem seguir amb aquest model de creixement? 

 Quines alternatives tenim? 

 Aquestes alternatives són viables?  

 Creus que estem destinant suficients esforços per canviar 
aquesta situació? 

PARLEM-NE! 

DEBAT A CLASSE 
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Aquest Annex consta de les dobles pàgines preparades per a entregar als estudiants, 

i no s’han inclòs al treball per qüestions d’espai i pel fet que les pàgines estan 

apaïsades i són en format DIN A3. És l’annex més interessant de tots a banda de 

l’anterior sobre les energies no renovables.  



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 hidroelèctriques, la màquina de vapor i els 
edificis de la colònia, ambientats en l’època i conservats perquè es pugui entendre com es vi-
via a principis de segle en una colònia industrial. 

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: 

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. 



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. 

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 evi-
dent?  
 
 
 
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? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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: 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Activitat per fer a casa 
 

Explica quines malalties patien els miners. 
 

Museu de les Mines de CercsMuseu de les Mines de Cercs  



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 esgotable. 
-Reconeixement de la maquinària i aparells utilitzats durant l’extracció d’aquest mineral. 

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: 
 
 
 

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? 
 
 
 
 
 
 

Combustible Origen % Carboni Calories/gram Utilització 

Fusta     2800-3600   

Torba   50-60     

Lignit Mineral       

Hulla       industrial 

Antracita         
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En aquest annex s’adjunta tot el material escrit durant els dues visites als museus i 

que ha servit per a l’elaboració del treball. Tot el que hi ha escrit correspon a les 

explicacions dels monitors d’ambdós museus. La primera part correspon a la visita a 

la Colònia Vidal i la segona a les Mines de Cercs. 




















