
 
 
 
FITXA DEL TALLER  
 
LA MEMÒRIA DELS OBRERS TREPAT 
 
 
 
 

 Educació secundària 
 Durada 2 h 
 Inclou visita guiada 

 
 
1.- Objectius 
 
-Conèixer els aspectes socials de la  segona Revolució Industrial. 
-Identificar i aprendre a classificar diferents tipus de fonts del passat. Aprendre a 
extreure informació a partir de diferents fonts històriques i comparar-les entre sí. 
Fruit d’aquest anàlisis s’han d extreure unes primeres conclusions. 
 
2.- Continguts. 
 
-Identificació de la informació present a la documentació de l’arxiu de la fàbrica J. 
Trepat. 
-Posar en context aquesta informació i treure’n conclusions  que seran contrastades 
amb els testimonis orals dels treballadors de la fàbrica.  
 
3.- Competències transversals 
 
-Competències comunicatives 
 
-Capacitat de saber comunicar oralment, cercar, captació, selecció, registre i 
processament de la informació, amb una actitud crítica i reflexiva. 
 
-Competència matemàtica, habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els 
nombres, les informacions que es presenten en forma numèrica i els aspectes 
espacials de la realitat. 
 
-Habilitat per conduir el propi aprenentatge i ésser capaç de continuar aprenent 
cada vegada de manera més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i 
necessitats. 
 
-Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, capacitat 
d’interpretar la realitat i aplicar conceptes i principis propis dels diferents camps del 



saber que donin sentit als fenòmens quotidians, la percepció adequada de l’espai 
físic en el qual es desenvolupen les activitats humanes i la vida en general. 
 
-Capacitat per comprendre la realitat social en que és viu, afrontar la convivència i 
els conflictes emprant el judici ètic 
 
 
 
4.- Descripció 
 
L’alumnat anirà a la sala de reunions del viver d empreses, on es trobaran damunt 
les taules diferents feixos de documentació. En cada taula en funció dels documents 
que tinguin a l’abast podran extreure diferents conclusions a partir de les dades 
treballades. Posteriorment, aquests anàlisis seran posats en comú i en traurem unes 
primeres conclusions. Posteriorment ens remetrem a les fonts orals amb una 
projecció d’entrevistes als antics treballadors de cal Trepat i veurem les 
coincidències i les diferències entre les fonts orals i les fonts escrites. 
 
 
 
 
 
 
 


