FITXA DEL TALLER
LA DESCOBERTA DE LES EINES





Educació primària
Durada 1h 30 min
Inclou visita guiada

1.- Objectius
Aprendre a identificar diferents eines i adquirir el vocabulari específic de cada una.
Reconèixer els diferents usos de cada eina.
Observar i localitzar aquestes eines en un ambient industrial de segle passat.
2.- Continguts
Aquest taller permet observar, descobrir, tocar, i pintar elements relacionats amb
les eines de cal Trepat. Entre aquestes eines hi ha:











Gúbia
Tenalles
Martell
Sedàs
Pala
Clau de bis sens fi
Garlopa
L’aplanadora
Llima

3.- Relació amb els dissenys curriculars

Aquest taller treballa aspectes del coneixement del vocabulari i l’ús de cada eina.
Mentre es treballa el coneixement lingüístic es busca que els alumnes es
relacionin, cooperin i treballin en equip.
Conèixer les característiques de l’espai físic en què es desenvolupen la vida i
l’activitat humana i reconèixer hi elements concrets.

4.- Competències transversals
Potenciar la comunicació I la dinàmica de grups en un exercici de descoberta de les
eines de cal Trepat.

5.- Descripció:

L’alumnat es dirigirà a la sala de reunions del viver de cal Trepat, Un cop allà
s’obrirà la caixa de les eines de cal Trepat, de la qual s’extrauran les set eines
anteriorment citades i s’explicaran cada una els seus usos amb un suport visual de
reforç de cada una.
Posteriorment es faran quatre grups entre els escolars:





El grup dels sedassos
El grup de les tenalles
El grup de les gúbies
El grup de les claus de vis sens fi

Cada grup pintarà el perfil de la seva eina, i tots junts, amb la seva identificació, ens
dirigirem a l’interior de les naus de cal Trepat per tal de descobrir i buscar durant
el recorregut dins la fàbrica la presència d’aquestes eines treballades al taller. Un
cop descobertes, un membre del grup de la eina l’haurà d’explicar a la resta de
companys. Així entre el recorregut cada grup anirà localitzant elements que
fàcilment li resultaran coneguts i els podrà ubicar en unes tasques concretes.

