VISITA A UNA FÀBRICA
Aprofitant que a 1r de primària es treballen els aliments i a 2n els oficis, s’ha
creat la parada de: Visita a una fàbrica d’alimentació a Castellterçol, en
concret Can Mas.
ACTIVITATS
1. Activitats prèvies a la visita:
- Entrar a la pàgina web de Can Mas ( www.grupocasamas.com ).
Aprendre a buscar informació dins d’una pàgina web.
-

Situem Can Mas en un plànol.
Explica el recorregut.
Quins productes fan?
Treball de la piràmide dels aliments.
Tria el producte que t’agrada més:
. Amb quins ingredients està fet?
. Amb quines matèries primeres està fet aquest producte?
. Dibuixa el producte.
. Com creus que serà el procés d’elaboració ( Fes un dibuix amb
vinyetes i l’ explicació corresponent ).

2. Visita
3. Després de la visita:
- Fitxa de la visita.
- Treballem la recepta. Fem una recepta a la classe.
- Tastem: treball dels gustos.
- Treballem el menú. Fem un menú.
- Reproduïm el treball de la fàbrica. Treball en cadena.
Quines conclusions en treus?
- Maquinària.
- Treball dels sectors de producció. Classifiquem oficis.
(Per treballar el sector secundari, en concret, podeu fer servir la informació de
les pàgines següents)

EL SECTOR SECUNDARI
El sector secundari inclou aquelles activitats de transformació en productes
elaborats de les matèries primeres proporcionades pel sector primari. Les
activitats al voltant de la construcció i la mineria també s'inclouen en aquest
sector.

La indústria és un sector fonamental en l’economia catalana, tot i que el
nombre de persones que hi treballa ha disminuït els darrers anys actualment
aplega el 19% de la població ocupada. Pel valor econòmic, els sectors
industrials més importants són aquests:
- El sector de la metal·lúrgia: vehicles de motor, peces i accessoris,
carrosseries...
- El sector químic: plàstics, pintures, productes farmacèutics, sabons,
detergents, cosmètica...
- El sector de l’alimentació, begudes i tabac: productes carnis, làctics, vins i
caves...
- El sector de paper, arts gràfiques i edició: fabricants de paper, edició de
llibres, premsa...
- La construcció (vies de comunicació, habitatges, urbanisme) havia estat molt
important a Catalunya, ara ocupa només 6% de la població ocupada.
El sector industrial i en especial el de la construcció ha sigut el més perjudicat
per la crisi havent de tancar moltes empreses i abocar a moltes persones a
l'atur.

La indústria no es localitza d’una manera homogènia al territori. Les zones
principals són:
- L’àrea de Barcelona: és on es concentren més indústries (Barcelonès, Vallès
Occidental i Vallès Oriental, Maresme i Baix Llobregat) gràcies al port i a la
disponibilitat de més mà d’obra.
- Una segona àrea industrial al voltant de Barcelona la formen les comarques
de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, Osona i la Selva.
- Lluny de la influència de la ciutat de Barcelona trobem el Gironès i el
Tarragonès. La indústria és afavorida per la xarxa viària (corredor de l'AP7) i
ferroviària, i en el cas de Tarragona, pel port.
- Altres petites concentracions industrials s’expliquen perquè tenen una
certa tradició industrial o perquè disposen de bones comunicacions com és el
cas dels eixos fluvials del Llobregat i el Ter.
Gràcies al seu dinamisme i a la integració en la Unió Europea, s’ha consolidat
com una de les regions capdavanteres del sud d’Europa. Hi ha hagut un
creixement industrial amb noves tecnologies i amb uns nivells alts de formació i
de capacitat professional per poder competir en els mercats internacionals.
Catalunya exporta molta part de la seva producció industrial.

