L’ASSOCIACIONISME OBRER: SINDICATS I SOCIETATS CORALS
La Industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya (V):

Fullet amb una al∙legoria del moviment obrer a la capçalera seguida d’un
romanç que commemora la fundació de l’Associació de Teixidors de
Barcelona el 10 de maig de 1840. [10/05/1854]. Autor: Anònim.
ANC1‐244‐T‐72. Codi Doc ANC@ula 4382

Objectius
1‐ Fer una aproximació al sorgiment de la classe obrera fixant‐se en el cas de Barcelona i el
sorgiment dels primers sindicats a Catalunya i Espanya, passant pels gremis i les societats de
protecció mútua i veient la funció de les societats corals, a través de l’exemple dels cors de
Clavé.
2‐ Aprendre a analitzar fonts primàries i secundàries per realitzar textos argumentatius

Descripció de la proposta
El dossier permet analitzar dues formes d’associacionisme obrer: el sindicalisme i les societats
corals de J. A. Clavé, observant la presa de consciència de la classe obrera i veient la transformació
dels gremis als sindicats i la funció de les corals obreres.
A partir d’un procés pautat d’anàlisi i contrastació de fonts, l’alumnat haurà d’extreure conclusions
i formar‐se una opinió sobre les condicions de vida de la classe obrera en el seu moment de
formació.

Aspectes didàctics i metodològics
Es pot realitzar com a treball individual o en grups cooperatius.

Recursos emprats
El mateix dossier d’activitats presenta els enllaços per accedir a les fonts emprades (primàries i
secundàries) així com a les fitxes de procediments per facilitar l’anàlisi dels documents

El text d’aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Continguts: ESO_4, 2n de Batxillerat (assignatura comuna d’Història) i 1r de batxillerat (matèria de
modalitat: Història del món contemporani).

Esquema i Temporització
Es preveuen dues sessions de classe

Alumnat a qui s’adreça especialment
Alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. Es podria treballar també a 1r de batxillerat en
l’assignatura Història del Món Contemporani.

Documents adjunts
Dossier d’activitats: enllaç
Documents per al professorat : Continguts Clau i Competències Bàsiques que es treballen en
l’activitat.
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