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Centre  CFA:  EXEMPLE DE PÍNDOLA  

Professor/s 
Responsable/s 

 
.......................................................................... 

Curs  Es tracta d’una proposta genèrica. En el moment en que es pensi dur a terme en un curs i en un ensenyament / matèria concreta, caldrà 
definir aquest apartat. 

Matèria/es Socials GES 

Continguts 
vinculats a la 

matèria/es 

 

La Revolució Industrial i les subsegüents revoltes socials; el paper del sindicats i la lluita obrera com el motor de millora de 
les condicions laborals. 

Objectius de 
l’activitat 

 
- Identificar  i  rebutjar  les  situacions  d'injustícia i  discriminació,  sensibilitzant-se  al davant  de  les  necessitats  de  

les  persones  i  grups  més  desafavorits  i valorant   la   importància   de   formes   de   participació i cooperació   
ciutadana com a motor de canvi i millora. 

- Identificar les maneres que hom té –en la societat en la què vivim- de millorar la pròpia qualitat de vida    
 

 

 

 

Desenvolupament 
de l’activitat 

 

 

Després d’haver realitzat l’estudi de l’època i les condicions que patien els treballadors de les fàbriques (durada de la 
jornada laboral, treball infantil, inferior salari de dones i infants, condicions laborals en general introduim el paper dels 
sindicats respecte a l’assoliment de les millores. 

Es proposarà als alumnes que reflexionin sobre els seus drets laborals actuals, i si pensen que podrien millorar i com, tenint 
en compte les problemàtiques actuals: 

- Quantia del salari mínim interprofesional; el salari bàsic 

- Diferències de sou entre dones i homes 

- Horaris de feina i la conciliació amb la vida familiar 
- Les condicions laborals dels treballadors subcontractats 
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- Les condicions laborals (convenis de la seva feina actual o ala què aspiren). 

Es podría considerar la lectura d’un contracte laboral,i /o la d’un conveni, i analitzar els drets i deures que se’n desprenen. 
S’hi respecten? Què fer en cas de que no sigui així? 

Durada de 
l’activitat 

1sessió  

Documentació 
complementària o 

enllaç 

Visionat de la pel·lícula Pan y Rosas de Ken Loach (en una altra sessió) 

Valoració de 
l’activitat 

 
Un cop s’hagi realitzat 
 

 

 


