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Descobreix la fàbrica Tecla Sala

DESCOBREIX LA FÀBRICA “TECLA SALA”
A Catalunya a mitjans del segle XIX es produeix un canvi molt important amb
l’arribada de la industrialització. A l’Hospitalet hi haurà un punt d’inflexió el qual
farà que l’economia agrària comparteixi creixement amb l’aparició de noves
indústries en el terme municipal. Un dels símbols d’aquest procés és l’aparició del
Canal de la Infanta, construït l’any 1819, destinat tan a usos agrícoles com industrials
amb la instal·lació de molins al llarg del seu recorregut.
La industrialització de les ciutats va atraure un gran nombre de persones que volien
treballar a les seves fàbriques, tot junt va donar lloc a l'aparició de noves classes
socials, va comportar canvis en els hàbits i en l'estructura de la ciutat, en les relacions
familiars, laborals, en els moments d’esbarjo...
La visita a una fàbrica com la de Tecla Sala ens permetrà fer-nos una idea de com era
el món industrial, l’interior de les fàbriques i podrem observar com encara queden
estructures que ens poden donar molta informació d’aquell període.
CONEIXEMENTS PREVIS
• Saber què és la revolució industrial.
• Tenir coneixement de les activitats econòmiques de l’Hospitalet abans de la
industrialització.
• Tenir coneixement de l’existència de noves classes socials.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
• Conèixer la història passada de l’Hospitalet.
• Conèixer una de les fàbriques més importants de la ciutat: Tecla Sala.
• Conèixer com afectà la construcció d’aquesta fàbrica a l’entorn social i urbà.
• Identificar els nous edificis que sorgeixen relacionats amb la industrialització.
• Apropar-se a la vida quotidiana de finals del segle XIX inicis del XX.
• Saber distingir a partir de l’observació la funció que realitza un edifici.
• Conèixer l’aprofitament posterior dels edificis industrials.
• Respectar el patrimoni industrial.
CONTINGUTS DE CONCEPTES
• La fàbrica Tecla Sala.
• L’època pre-industrial de l’Hospitalet.
• La Revolució Industrial.
• Els canvis tecnològics.
• La màquina de vapor.
• La societat: burgesia i proletariat.
• L’art a principis de segle XX.
• Activitats econòmiques a l’Hospitalet industrial.
• La producció de la fàbrica.
• Interior d’una fàbrica.
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CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS
• Enunciació de preconceptes a través d’una sèrie de preguntes.
• Observació de les restes del patrimoni.
• Realització d’un treball de camp.
• Formulació d’hipòtesis a partir de les restes patrimonials.
• Exposició de les conclusions obtingudes.
ACTITUDS, VALORS I NORMES
• Respecte de les normes de convivència.
• Interès per dissenyar i desenvolupar un treball de recerca.
• Respecte pel treball dels companys.
• Valoració del patrimoni cultural i històric.
• Respecte pel monitor.
ACTIVITATS D’ ENSENYAMENT-APRENENTATGE
• A partir de l’observació i de les explicacions del monitor dirigirem l’atenció de
l’alumne cap a elements significatius del patrimoni.
• Gràcies al quadern de treball, es realitzarà un seguiment i resposta a les preguntes
exposades.
• Els alumnes realitzaran un treball de camp tot seguint un itinerari urbà.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Valoració del treball individual.
• Valoració del treball en grup.
• Valoració de la capacitat deductiva i relacional de l’alumne.
• Valoració de l’actitud de l’alumne.
TEMPS I NECESSITATS
La visita té una durada aproximada de 1 hora.
El lloc de trobada és a l’entrada de la fàbrica Tecla Sala.
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PROPOSTA DE TREBALLS POSTERIORS
• Parlar amb la gent més gran per tal d‘obtenir més informació sobre com era
antigament l’Hospitalet i si havien treballat en fàbriques.
• Elaboració d’un reportatge fotogràfic sobre aspectes arquitectònics, socials o bé
econòmics apareguts d’ençà la revolució industrial.
• Investigar els diferents tipus d’energia al llarg de la revolució industrial.

