
I TU, QUÈ COL·LECCIONES? 
 

Taller vinculat a l’exposició Col·leccionant Passions que permetrà 

conèixer la importància de la memòria oral i treballar amb aquest 

tipus de fonts. 

 

 

Edat: alumnes de primària i ESO 

Lloc de realització: Sales del Museu de Cervera 

Durada: 2 hores 

Places: grups d'un màxim de 25 alumnes 

Preu: gratuït 

Material necessari: el material que s’utilitza pel taller el 

proporcionem al museu. 

QUINS SÓN ELS CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT? 
 

 El treball amb memòria oral: històries de vida. 

 Realització d’un  guió d’entrevista.  

 Posar en context aquesta informació i elaborar 

estadístiques que ens permetin extraure conclusions segons 

els resultats de les entrevistes. 

 Manipulació d’eines audiovisuals: enregistrament de les 

entrevistes i visionat. 

 

COM ÉS EL FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT? 
 

L’alumnat arribarà al museu on se’ls hi farà una visita guiada a 

l’exposició i  se’ls hi explicarà els objectius i la metodologia que 

s’amaguen darrera el projecte genèric Col·leccionant passions. Un 

cop acabat el recorregut per l’exposició, s’inicia el taller de 

memòria oral.  Es proporcionarà la informació bàsica per tal que 

l’alumnat pugui dur a terme un guió d’entrevista: guió dirigit, per 

aconseguir una història de vida. El guió es realitzarà amb tot el 

grup. Consensuat aquest guió (amb un màxim de 4 ítems), es 

crearan diferents equips de treball i es repartirà les diferents 

tasques a dur a terme: 



1 entrevistador/a  

1 enregistrador/a (amb Ipad’s proporcionats pel museu 

enregistraran l’entrevista) 

1 analista (redactarà les conclusions i elaborarà la taula 

d’estadística) 

1 entrevistat  

Al final de les entrevistes es posaran en comú els resultats de les 

conclusions resultants de les entrevistes. 

QUÈ APRENDREM? 

 

 Treballar la memòria oral 

 Treballar diferents tècniques de treball en equip 

 Aprendre a extraure conclusions a partir del treball oral i 

elaborar estadístiques segons els resultats. 

 Conèixer el patrimoni i les seves manifestacions 

 Aprendre a utilitzar eines audiovisuals 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

 

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

- Tractament de la informació i competència digital 

- Competència d'aprendre a aprendre 

- Competència d'autonomia i iniciativa personal 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món 

físic  

 


