
EXPOSICIÓ 

“LA DONA AL MÓN INDUSTRIAL” 

del 29 d’abril al 31 de maig de 2016 

al Museu de la Tècnica de Manresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA D’ENTREVISTA  

per a intercanvi intergeneracional, per a 

treballar a classe i a casa 
 

Adreçada a l’alumnat de: 

• 6è de primària 
• 1r i 2n d’ ESO 

 

 



Aquests dies es pot veure al Museu de la Tècnica de Manresa l'exposició "LA DONA AL 
MÓN INDUSTRIAL" que ens mostra la importància del treball femení al llarg de la història 
i en els diferents sectors de la industrialització del nostre país. 

Les persones grans tenen un munt de vivències i records que és molt important que no 
s'oblidin, ja que formen part de la nostra història més recent. Per conèixer la història 
general s'han de conèixer les històries particulars. 

Segur que vosaltres teniu relació amb algunes d'elles –àvies, tietes, padrines, veïnes, etc.- 
i desconeixeu molts aspectes de la seva vida. Us convidem a descobrir on treballaven, a 
quina edat van començar a treballar, quin horari feien... i així a més de conèixer- les millor, 
podreu veure quines diferències hi ha amb l'actualitat. Segur que us sorprendran! 

Us passem un model d'entrevista, que és una de les eines que s'utilitzen per conèixer el 
passat més recent, ja que dóna veu a les persones que el van viure. 

 
I si teniu curiositat per conèixer més, podeu afegir les preguntes que vulgueu! 

 

 

.- A quina edat vas començar a treballar? 

.- On? 

.- Sempre vas treballar al mateix lloc? 

.- Qui et va ensenyar a fer la feina? 

.- Quin horari fèieu? 

.- Com era la teva feina? Què feies? 

.- Tenies vacances? 

.- I si estaves malalta, què feies? 

.- Et pagaven cada mes? Quin era el sou? 

.- Podies parar per esmorzar o berenar? I què menjaves? 

.- Fins quan vas treballar? 

.- Quan et vas casar, vas continuar treballant? 

.- Qui et cuidava els fills quan estaves a la feina? 

.- Com era la relació amb "el jefe" 

.- Hi havia més dones que homes treballant amb tu? 

 

(Proposta feta per : Marta González) 

 

 

 

 


