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Entrevista sobre les condicions laborals a la postguerra 

 

Dades biogràfiques  

- Nom. 

- Data i lloc de naixement. 

- Llocs de residència al llarg de la vida. 

- Nombre de germans i germanes. 

- Ofici del pare i de la mare. 

- Estudis realitzats. 

- Edat en la qual comença a treballar. 

- Ofici. 

- Diferents treballs realitzats o empreses a les quals ha treballat. 

- Data de matrimoni. 

- Nombre de fills/filles. 

- Ofici de l’esposa o del marit. 

 

Condicions laborals 

1. La jornada laboral: 

- Quin era l’horari laboral? Quantes hores treballàveu cada dia?  

- Les hores extres eren forçades per la necessitat de l’empresa o eren 

voluntàries? 

2. Els salaris: 

- Quant cobràveu?  

- El salari era suficient per viure?  Necessitàveu fer hores extres? 

- Quants membres de la família treballaven? 

3. La normativa laboral: 

- Quines eren les condicions de treball els primers anys?  

- Com era la disciplina laboral?  

4. Els drets laborals: 

- En cas de conflicte laboral, podíeu fer vaga?  

- A l’empresa hi va haver protestes o reivindicacions? Per quins motius?  

- Hi va haver alguna vaga a l’empresa on treballava? 
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5. El sindicat vertical: 

- Estàveu afiliat al Sindicat Vertical?  

- Era obligatòria l’afiliació?  

6. La situació de la dona 

- Si l’entrevistat és un home:  la seva esposa treballava fora de casa? 

- Quantes hores treballava?  

- Necessitava l’autorització del marit per treballar i cobrar el sou? 

- Si l’entrevistada és una dona: quantes hores treballàveu fora de casa? 

- Vau ser acomiadada quan us vau casar o vau tenir fills? 

- Necessitàveu l’autorització del marit per treballar i cobrar el sou? 

7. Altres: 

-  Quan vau tenir dret a la Seguretat Social? Quines prestacions teníeu? 

- Teníeu dret a vacances retribuïdes anuals? Quants dies teníeu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


