ITINERARI INDUSTRIAL
Alumnat a qui s’adreça: Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat,
Cicles formatius, Educació d’adults i Públic en general
Descripció activitat:
El recorregut es pot desenvolupar per diferents espais d’àmbit públic, privat, de
lleure i de producció de la indústria, de finals del segle XIX a principi del segle
XX.
Els elements a escollir per part del grup, en funció dels seus interessos i de la
disponibilitat de temps, són: el vapor Aymerich, Amat i Jover; el vapor Amat; el
vapor Marcet; el vapor Ros; el magatzem Joaquim Alegre; el magatzem Corcoy;
el magatzem Pasqual Sala; les cases de Cal Mauri; el Gran Casino; el Banc de
Terrassa i la Societat General d’Electricitat.
Idioma: català i castellà
Material de suport:
- Vídeo “Fum de vapor”
- “Terrassa, patrimoni industrial”. Ajuntament de Terrassa
- Exposició virtual “La memòria de les fàbriques” de la Diputació de Barcelona:
https://www.diba.cat/web/exposicions/-/la-memoria-de-les-fabriques
Material a càrrec de: (indicar qui ha d'aportar el material necessari per a
desenvolupar l'activitat: centre educatiu, professional que fa l’activitat)
Objectius:
-

conèixer la història i l’evolució de la ciutat industrial
treballar el procés d’industrialització a Terrassa
conèixer el nucli industrial de Terrassa
aproximar-se al patrimoni històric i artístic de la ciutat

DESENVOLUPAMENT:
Data: del 4 d'octubre de 2021 al 30 juny de 2022, de dilluns a diumenge.
Hora: a concretar amb el grup sol·licitant.
Durada: a concretar (depenent de les característiques del grup i dels espais que
es vulguin visitar)
Nombre màxim d'alumnat que pot participar: 1 grup classe (màxim 30
persones)
Lloc de realització: Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la vila medieval
de Terrassa
Adreça: plaça de la Torre del Castell Palau, s/n
El lloc és accessible per a persones amb mobilitat reduïda? Sí, excepte al
CIVMT on es fa el passi del vídeo

Inscripció:
Enviar
un
museudeterrassa@terrassa.cat

correu

electrònic

a

l’adreça

electrònica

Període d’inscripció: durant tot l’any
Cost de l’activitat:
1.30 h: 48 EUR
2 h: 64 EUR
3 h: 88 EUR

Organització: Museu de Terrassa
Observacions:
Cal concretar les característiques de la visita amb el grup sol·licitant (durada,
dia, horari, espais a visitar, preu, continguts...).
En el cas que el centre desitgi visitar el vapor Aymerich, Amat i Jover (actual
mNACTEC) han de pagar l’entrada corresponent al museu, segons la tarifa que
apliquin.
En tot moment, el professorat ha d’estar present a l’itinerari.

