Qui va inventar la baieta?
Nom:

Grup:
La baieta és un utensili domèstic d’ús quotidià i per
això no li donem gaire importància, però en realitat
fa només uns quaranta anys que va revolucionar els
mètodes de neteja a tot el món.
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1 ENS PICA LA CURIOSITAT
1. Fes una enquesta al teu entorn sobre les tasques domèstiques de neteja i indica si la feina es fa entre tots
els membres de la família, si la fa la mare únicament, si la fa el pare únicament o si la fa una persona
contractada.
Per tal de poder-ho comparar, pregunta com es fan les tasques domèstiques a casa teva i com es feien a
casa dels teus avis temps enrere.
2. L'invent de la baieta se li va atribuir al senyor Manuel Jalón Corominas en sentència judicial de l'any 2009.
Investiga sobre la polèmica de l’autoria de l’invent que manté la família Bellvis amb el senyor Jalón.
3. Entrevista persones grans del teu entorn per conèixer els canvis més importants relacionats amb la neteja
del terra, la roba, la vaixella...

2 A L'EIXAM
A la publicitat original de la baieta es parla sempre de la dona com a usuària d'aquest instrument.
Considereu que aquesta publicitat seria vàlida actualment?
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