
                                        

  

VISITA AL MUSEU DE LES TREMENTINAIRES 
Estudi i memòria d’un ofici antic. 

 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Educació primària, ESO i batxillerat. 
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
1 hora. 
 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN EN L’ACTIVITAT 

 

Competències 
transversals 

 Competència en el 
coneixement i la interacció amb 
el món físic. 

- Competència del tractament de la 
informació i competència digital 

 
 
 
Competències 
específiques de 
matèries/àrees 

Competències específiques primària 

Àmbit coneixement del medi - C.2 Interpretar el present a partir de 
l'anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg 
del temps, per comprendre la societat en 
què vivim. 
 

Competències específiques secundària 

Àmbit social - C.5 Explicar les interrelacions entre els 
elements de l’espai geogràfic, per gestionar 
les activitats humanes en el territori amb 
criteris de sostenibilitat 
- C.7 Comprendre i valorar el nostre món a 
partir de les arrels culturals que l’han 
configurat 
- C.8 Analitzar les manifestacions culturals i 
relacionar-les amb els seus creadors i la 
seva època, per interpretar les diverses 
visions i la seva finalitat 

 
 



                                        

4. CONTINGUTS 

 
4.1. Continguts de l’activitat 
- La vida a la muntanya. 
- Les herbes remeieres. 
- L’ofici de les trementinaires. 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: PRIMÀRIA 

 
 

Continguts 
clau 

Persones, 
cultures i 
societats 

Observació, identificació i descripció d’alguns trets demogràfics, 
econòmics i culturals de la socie- tat catalana 
 

Canvis i 
continuïtats en el 
temps 
 

-Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o 
col·lectius de la història al llarg del temps i valoració de la seva 
aportació al patrimoni i a la cultura. 
-Caracterització d’algunes societats de diferents èpoques 
històriques a partir de l’anàlisi de les for- mes d’organització 
social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la 
situació actual amb la d’altres èpoques històriques. 
-Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la 
comprensió del passat i del present i la construcció del futur. 
Valoració de l’intercanvi intergeneracional d’experiències. 
-Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn 
proper, a partir del treball cooperatiu, i comunicació de la 
informació per mitjà dels recursos de les TIC, mostrant valoració 
i respecte per les manifestacions del patrimoni. 

Continguts 
específics de 
l’àrea de 
coneixement 
del medi 
natural, social 
i cultural. 

Cicle mitjà i 
Cicle superior 

-Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament 
de qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el 
treball cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents 
fonts d’in- formació. Argumentació oral i escrita de les propostes 
de solució. 
-Descoberta i valoració del patrimoni comarcal, social i cultural 
 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: SECUNDÀRIA 

Continguts de 
l’àrea de 
l’àmbit social 

continguts clau -Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia històrica. 
-Cronologia i temps històric. 
-Les dones en la història i en les societats actuals. 
-Interacció entre els grups humans i el medi. Activitats 
econòmiques i el seu impacte mediambiental. 

 
 



                                        

5. OBJECTIUS 

 
- Descobrir a través de l'estudi de la vida domèstica els aspectes socio-econòmics, culturals i religiosos                
d'una societat rural. 
- Entendre les causes socials i econòmiques que van donar l’aparició de l’ofici de les Trementinaires. 
- Identificar i reconèixer les plantes medicinals que utilitzaven i les seves aplicacions. 
- Conèixer els estris que utilitzaven les Trementinaires per elaborar els seus preparats. 
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
L’activitat es desenvolupa dins les instal·lacions de l’edifici de l’ajuntament, on hi ha el museu, a la                 
planta baixa, al bell mig del poble. Realitzarem una visita explicada de l’ofici de les Trementinaires i una                  
projecció de l’audiovisual on s’explica vivència de l’ofici en primera persona (els protagonistes són la               
Sofia i en Miquel). 
 

7. OBSERVACIONS 

 
Activitat a realitzar tot l’any. 
 


