
PROPOSTA METODOLÒGICA
FONAMENTADA EN ELS PRINCIPIS DE 

L’EDUCACIÓ INCLUSIVA I EL TREBALL COOPERATIU





PROPOSTA METODOLÒGICA
FONAMENTADA EN ELS PRINCIPIS DE 

L’EDUCACIÓ INCLUSIVA I EL TREBALL COOPERATIU



Primera edició:
Setembre 2009

Edita:
PTP, Promoció del Transport Públic

Direcció:
Vanessa Bastida
Ricard Riol
 
Continguts:
Vanessa Bastida, ambientòloga
Rosaura Brugué, mestra i llicenciada en geografia i història
Marta Flores, mestra i psicopedagoga
Antoni París, comunicació socioambiental
Ricard Riol, enginyer tècnic d’obres públiques
Sumpci Vilalta, mestra i llicenciada en filologia

Foto de portada:
Blai Aparici

Disseny gràfic:
Clic Traç, SCCL

Impressió:
El Tinter, SCCL

Amb el suport de:



Índex

Quin és el plantejament pedagògic?

ACTIVITAT 1 Comparem-ho!
Estudi dels mitjans de transport que tenim a l’abast

ACTIVITAT 2 Carrega’t d’energia… 
renovable i positiva!

ACTIVITAT 3 Preguntem i ens pregunten?

ACTIVITAT 4 Com es movia el meu besavi?

ACTIVITAT 5 A quina hora diu que surt?

ACTIVITAT 6 Quin bitllet compro?

ACTIVITAT 7 Ho veig clar!

ACTIVITAT 8 On vols anar?

ACTIVITAT 9 T’agrada la teva feina? Quina feina fas?

ACTIVITAT 10 Digues la teva!

ACTIVITAT 11 Estacions de futur

ACTIVITAT 12 Mira’m

ACTIVITAT 13 Tren i… acció!

ACTIVITAT 14 Amb ulls d’artista

ACTIVITAT 15 Quin carrer prefereixes?

ACTIVITAT 16 Actuem dins el tren.
Temps per badar, llegir, escoltar música… 

ACTIVITAT 17 Fem una auca o un còmic

ACTIVITAT 18 Que què en penso?
Grafits sí, grafits no

ACTIVITAT 19 La seva història, la meva història

ACTIVITAT 20 Viatjar en companyia
és viatjar solidàriament

SORTIDES I VISITES Anem-hi tots junts.
Viatgem en companyia



Quin és el plantejament pedagògic?

Aquest material que teniu a les mans neix de 
la necessitat d’apropar les noies i els nois dels 
últims cursos de primària i els primers de se-
cundària al coneixement dels avantatges eco-
nòmics, socials i ambientals associats a l’ús del 
transport públic col·lectiu en la mobilitat quoti-
diana. 

Avantatges ambientals que impliquen una bona 
contribució a la salut pública i al benestar de les 
persones, i avantatges socials i individuals en el 
fet de fer de la mobilitat un bon motiu per com-
partir experiències i vivències de manera conjun-
ta. Per això el lema: “Mou-te en companyia”.

Per això, aquest conjunt d’activitats que propo-
sem té com a objectius principals:

1. Conscienciar els i les alumnes de cicle 
superior de primària i de 1r i 2n d’ESO de la 
importància de fer un ús racional dels mitjans 
de transport.

2. Fer-los adonar-se’n que poden prendre 
decisions que afavoreixin una mobilitat més 
sostenible i que el transport públic, a banda 
de respectar el medi ambient, els ofereix la 
possibilitat de moure’s acompanyats.

3. Desenvolupar la iniciativa personal com a 
eina per aprendre a respectar i assumir els 
deures ciutadans i els compromisos socials 
participant democràticament i de manera 
responsable en les decisions sobre mobilitat.     

Tal com indica el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya (decrets 142/2007 
i 143/2007), l’ordenació curricular de l’etapa de 
l’educació primària i de l’educació secundària 
obligatòria integra el concepte de competències 
bàsiques dins els components del currículum, 
i fixa que l’adquisició de les competències per 
l’alumnat és el referent bàsic de l’acció educa-
tiva.

Per això, hem plantejat aquestes activitats te-
nint en compte el desenvolupament de totes les 
competències bàsiques però, específicament, 

aquelles que fan referència al desenvolupament 
personal i la ciutadania per tal de promoure uns 
valors humanitzadors que ajudin a fer una soci-
etat més lliure, solidària i sostenible.

De manera més detallada destaquem les dues 
competències amb els aspectes que s’aprofun-
deixen de cada una d’elles:

Competència d’autonomia   
i iniciativa personal

Adquisició de la consciència i aplicació d’un con-
junt de valors i actituds personals com la respon-
sabilitat, la creativitat, l’autocrítica, la capacitat 
d’elegir, d’imaginar projectes i de portar endavant 
les accions i d’aprendre de les errades.

Aspectes que es treballen: Pràctica de valors 
personals, socials i democràtics, presa de deci-
sions i realització de projectes.

Competència social i ciutadana

Capacitat per comprendre la realitat social en 
què es viu. Exercir la ciutadania, actuant amb 
criteri propi, mantenint una actitud constructi-
va, solidària, responsable davant el compliment 
dels drets i obligacions cívics i respectuosa amb 
la diversitat.

Aspectes que es treballen: Habilitats socials i 
de convivència i coeducació, participació i exer-
cici de la ciutadania en una societat plural, com-
prensió de la realitat.

Metodologia de treball

El treball que es planteja és una proposta que 
pot tenir diferents usos, depenent dels objectius 
definits pel professorat i de les característiques 
del treball a fer.

Per això les activitats plantejades poden formar 
part d’un treball ampli que inclogui realitzar una 
gran majoria de les propostes fetes, com també 
un treball més concret en el qual es planifiqui la 
realització d’una o algunes activitats del conjunt 
de materials.



L’estructura de les activitats està pensada de 
manera que sigui senzill saber quins conceptes 
es treballen en cada activitat, quina és l’estruc-
tura organitzativa del treball que es planteja, des 
de quines àrees es pot enfocar l’activitat, quina 
és la durada de l’activitat i el nombre mínim de 
sessions que ens caldrà per tirar endavant la 
proposta, la descripció de l’activitat pròpiament 
dita, els materials necessaris per al treball i, final-
ment, una proposta d’avaluació o valoració del 
procés de treball i dels resultats obtinguts.

En consonància amb la proposta d’aquesta 
publicació Mou-te en companyia, la nostra 
proposta metodològica es fonamenta en els 
principis de l’educació inclusiva i en el treball 
cooperatiu (aprenem junts) com una estratègia 
instruccional molt potent per a un ensenyament 
de qualitat.

Tal com diuen Johnson, Johnson i Holubec 
(1999)1: 

“La cooperació consisteix a treballar junts 
per assolir objectius comuns. En una situ-
ació cooperativa, els individus procuren 
obtenir els resultats que siguin beneficio-
sos per a ells mateixos i per a tots els altres 
membres del grup. L’aprenentatge coope-
ratiu és l’ús didàctic de grups reduïts en els 
quals els alumnes treballen junts per maxi-
mitzar el propi aprenentatge i el dels altres.”  

Per aquesta raó, la majoria de les activitats està 
pensada per treballar en equips cooperatius. 
Equips cooperatius formats per la diversitat 
d’estudiants que omple les aules actuals i que 
les defineixen com a espais rics i afavoridors 
d’experiències d’aprenentatge significatives. 
Equips formats per alumnes amb diferents ca-
pacitats i habilitats, de manera que calgui la col-
laboració de tots per assolir l’èxit en la conse-
cució de l’activitat, sense oblidar que aquestes 

diferències entre els alumnes es poden convertir 
en un bon motor d’aprenentatge si es gestionen 
de manera estratègica en cada una de les pro-
postes fetes.

Partim doncs de la ferma convicció que la coo-
peració és un aprenentatge altament funcional 
en la societat del coneixement i una competèn-
cia bàsica de l’educació del segle XXI (Monereo 
i Pozo, 2001)2 (Duran, 2001)3.

L’aprenentatge cooperatiu requereix la partici-
pació activa, responsable i reflexiva dels estu-
diants així com també la interacció entre iguals, 
l’ajuda mútua i l’aprenentatge d’habilitats soci-
als que faran que el fet d’aprendre “en com-
panyia” sigui una experiència positiva i del tot 
enriquidora.

Uns altres elements que inclouen moltes de les 
activitats són el debat, el diàleg, la discussió en 
gran o petit grup, l’observació d’altres punts de 
vista, que faran canviar, consolidar o refermar 
les pròpies creences i pràctiques quotidianes, 
la reflexió i la presa de decisions respecte a as-
pectes concrets sobre mobilitat i sobre l’ús del 
transport públic.

En definitiva, les propostes que es presenten 
són una mostra de les múltiples activitats que 
es poden realitzar per aconseguir els objectius 
assenyalats relacionats amb un coneixement 
més profund de les alternatives de transport 
que hi ha en cada zona o localitat i un ús més 
responsable, compartit  i creatiu del transport 
públic en general.

1 JOHNSON, D.; JOHNSON, R.; i HOLUBEC, E. (1999): El 
aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: Pai-
dós.

2 MONEREO, C. i POZO, J.I. (2001):  Competencias 
para sobrevivir en el siglo XXI. Cuadernos de Peda-
gogía, núm. 298, pp. 50-55.

3 DURAN, D. (2001): Enseñar a pensar en equipo. Aula 
de Innovación Educativa, núm. 100, pp. 23-28.



Comparem-ho!
Estudi dels mitjans de transport 
que tenim a l’abast

CONCEPTES CLAU

Eficiència, economia, 
velocitat, convivència, salut.

ORGANITZACIÓ

Treball en equip i grup 
classe.

ÀREES

Educació per la ciutadania, 
Ciències socials, Ciències 
naturals, TIC.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

3 hores.

MATERIALS

Ordinadors amb connexió a 
internet.

AVALUACIÓ

Es valorarà el treball en 
equip, la dinàmica de treball 
i la implicació individual 
(participació activa, intercanvi 
d’informació, responsabilitat 
davant l’equip, actitud 
dialogant,..). També la 
destresa en la cerca 
d’informació.

D’altra banda s’observarà 
el grau de participació en el 
debat i el treball final realitzat.

Fer un estudi comparant els diferents 
mitjans de transport, tenint en compte 
els aspectes següents: energia, 
temps, economia, emissions, salut i 
convivència.

DESCRIPCIÓ

Es tracta de fer un estudi sobre el mitjans de trans-
port de què disposa la localitat i/o ciutat on vivim, 
basat en els següents aspectes: tipus de carburant, 
consum energètic, emissions, velocitat, cost econò-
mic, convivència i salut.

Cada equip (4 o 5 alumnes) busca informació sobre 
un mitjà de transport i els aspectes esmentats.

El treball es pot fer amb la metodologia cooperativa 
del trencaclosques, fent que cada equip tingui es-
pecialistes en cada un dels aspectes que es volen 
observar. Cada especialista es reuneix amb els com-
panys experts dels altres grups i cerquen la informa-
ció que els cal sobre el mateix subtema (es poden 
agrupar els subtemes per facilitar la tasca, per ex: 
carburant i emissions, velocitat, consum i cost, salut, 
convivència i usuaris potencials). Intercanvien infor-
mació, l’aprofundeixen, construeixen esquemes, etc. 
Després tornen al seu equip base on expliquen als 
altres la part que han treballat en el seu equip d’ex-
perts.

Cada equip elabora una taula on hi ha d’haver les 
dades (quantitatives o qualitatives) que s’han recollit 
com és ara aquesta:

En la darrera sessió es fa una posada en comú, s’ob-
serven els avantatges i inconvenients de cada mitjà 
per tal de triar el més sostenible/segur/saludable i fer-
ne un text argumentatiu.

activitat 1



Carburant Consum Emissions Velocitat Cost Convivència Salut
Usuaris 

potencials

A peu

Bicicleta

Tren

Metro

Bus

Tramvia

Cotxe
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Carrega’t d’energia…
renovable i positiva!

CONCEPTES CLAU

Eficiència energètica, 
emissions, biocarburants, 
energies renovables.

ORGANITZACIÓ

Treball grup classe i en 
equips (3 o 4 alumnes).

ÀREES

Ciiències naturals i socials, 
Tecnologia, Matemàtiques, 
TIC.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

4 hores:

Dues sessions de 2 hores.

MATERIALS

Ordinador amb connexió a 
internet.

AVALUACIÓ

La capacitat d’anàlisi, reflexió 
i comprensió d’una realitat 
concreta. La capacitat 
de buscar informació 
i extreure’n les idees 
principals, l’aportació d’idees 
pròpies al debat.

Confecció d’una taula resum 
amb tota la informació 
recollida sobre els diferents 
tipus de combustibles. 

L’aplicació de les energies renovables 
i les tecnologies d’alta eficiència 
energètica en els mitjans de transport.

DESCRIPCIÓ

Per començar l’activitat, es llegeix un extracte de la 
introducció del document Biocarburantes en el trans-
porte publicat per l’IDAE (Instituto para la diversifica-
ción y el ahorro de energía) en la col·lecció Manuales 
de energías renovables.

www.transportpublic.org/mouteencompanyia (activitat 02)

D’aquest extracte es fa una reflexió amb tot el grup 
classe que donarà peu al treball posterior per equips:

“Anomenem biocarburants els combustibles lí-
quids d’origen biològic que resulten adequats 
per  substituir la benzina o el gasoil ja sigui de 
manera total, en barreges o com a additius. 
Aquests productes s’obtenen principalment a 
partir de matèria vegetal. Actualment es poden 
trobar dos tipus de biocarburants, el bioetanol 
que substitueix a la benzina i el biodièsel que es 
pot utilitzar en lloc del gasoil. La nostra depen-
dència del petroli és tan gran que cal comparar-
lo amb els biocarburants per poder entendre el 
paper que aquests poden arribar a jugar.

Per començar analitzarem algunes dades del 
sector del transport, de la seva dependència 
energètica i de les repercussions negatives de 
l’ús del petroli:

activitat 2
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El sector del transport consumeix un 30 % de 
tota l’energia utilitzada en el món. Aquesta xifra 
s’eleva a la Unió Europea al 32 % i a Espanya 
al 39 %. Actualment es consumeixen diàriament 
83,7 milions de barrils de petroli en tot el món i 
les estimacions indiquen que aquesta xifra aug-
mentarà fins arribar als 112 milions de barrils dia-
ris el 2020 (…). No és que el petroli s’hagi d’aca-
bar a curt termini, però extreure el que queda es 
va fent cada cop més difícil i més car. (…) Tard o 
d’hora l’escassetat del petroli està assegurada, 
per la qual cosa, trobar i desenvolupar solucions 
alternatives no tan sols és qüestió ambiental, 
sinó també una necessitat estratègica de futur. 
Els biocarburants constitueixen una sortida poc 
traumàtica per pal·liar l’escassetat de cru, ja que 
són capaços de substituir-lo sense necessitat de 
realitzar grans canvis en el parc mòbil mundial 
(…) El perjudici per al planeta dels gasos pro-
duïts pel transport és claríssim, però sovint no 
tenim en compte que les conseqüències de la 
contaminació també poden arribar a notar-se en 
l’economia (…).”

Un cop feta la reflexió, es fan equips de tres o quatre 
alumnes que investigaran quin tipus d’energia utilit-
zen els transports públics actuals. Llavors començarà 
el treball de recerca on cada grup buscarà informació 
sobre les energies renovables que poden alimentar 
els transports ferroviaris o bé els que funcionen amb 
electricitat (trole, bus...), sobre l’eficiència energètica 
que representa el rodatge dels trens i sobre com-
bustibles de baix impacte com ara: gasos liquats del 
petroli, gas natural, electricitat (motors elèctrics), pila 
d’hidrogen, bioetanol o biodièsel, combustibles sintè-
tics. Podem optar perquè cada equip s’especialitzi en 
un tipus d’energia, combustible o tecnologia i aporti 
a la resta del grup tota la informació que es refereix 
al combustible treballat o bé que tots els equips fa-
cin una cerca d’informació de tots els combustibles 
i després la puguin posar en comú i contrastar la in-
formació trobada.

Sigui quina sigui la metodologia seguida, el treball de 
recerca s’exposarà davant tot el grup per tal de po-
der analitzar les semblances i les diferències així com 
els pros i els contres de la seva utilització.

Sk
ip

 O
Do

nn
el

l -
 iS

to
ck

Ph
ot

o



Preguntem
i ens pregunten?

CONCEPTES CLAU

Eficiència, economia, 
accessibilitat, hàbits.

ORGANITZACIÓ

Treball en equip (4-5 
alumnes) i grup classe.

ÀREES

Matemàtiques, Llengua 
catalana, TIC, Acció tutorial.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

5 hores 30 minuts repartides 
en cinc sessions:

1a sessió (1 h): elaboració 
del qüestionari.
2a sessió (1 h - pot ser 
no lectiva): realització 
d’enquestes, recollida de 
dades.
3a - 4a sessió (2-3 h): 
introducció de dades, 
realització dels càlculs i 
elaboració de gràfics.
5a sessió (1 h i 30 min.): 
anàlisi de la informació, 
elaboració d’un informe i 
propostes de millora.

MATERIALS

Ordinadors i programa de 
gestió de dades  (tipus Excel 
o Acces) i Word.

AVALUACIÓ

Es valorarà l’interès en 
l’elaboració del qüestionari, 
s’avaluarà també la capacitat 
de treure conclusions a partir 
de la informació obtinguda.
I també es pot valorar el 
progrés fet en la coneixença 
de l’Excel i el seu ús en la 
gestió de dades. 

Els resultats d’aquesta 
enquesta poden servir de 
base per a la realització d’un 
projecte pel camí escolar.

Enquesta i estudi estadístic sobre hàbits 
de mobilitat. 

DESCRIPCIÓ

Primer, es proposa al grup classe l’objectiu del treball: 
analitzar els hàbits de mobilitat i l’ús del transport pú-
blic en la població de l’entorn de l’escola o l’institut. 
Per a això, s’elabora un qüestionari entre tots,  amb 
les preguntes que es volen fer i s’escriuen també les 
opcions de resposta.

També caldrà que s’hi incloguin preguntes relaciona-
des amb la idea de l’avantatge que representa mou-
re’s en companyia.

Algunes idees de possibles preguntes:

Es fan equips de quatre o cinc alumnes que s’encar-
regaran de passar les enquestes (unes vint per grup, 
aproximadament) i també de fer el buidat d’aquestes 
en taules o graelles de buidatge preparades per a això. 
Un cop feta aquesta tasca, es repartiran les preguntes 
entre els grups de manera que cada un s’encarregui 
de fer les taules i els gràfics de les preguntes assigna-
des amb les dades recollides per tot el grup classe. El 
buidat de l’enquesta i el treball estadístic de les dades 
obtingudes, es pot fer amb una base de dades (per 
exemple, Acces o un full de càlcul tipus Excel) per po-
der realitzar la gestió de manera ràpida i eficaç i a la ve-
gada familiaritzar-se amb aquest tipus de programes.

A partir d’aquí, es realitzarà una anàlisi i interpretació 
de cada una de les preguntes fetes de la realitat de 
l’entorn de l’escola i dels alumnes i es presentaran 
els resultats a la resta de la classe per poder elaborar 
unes conclusions generals. Finalment es redactaran 
els resultats amb les conclusions obtingudes que po-
den ser publicades a la revista del centre.

activitat 3
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3activitat

1. L’escola és al mateix 
barri/poble que casa 
teva?

 ▢ Sí
 ▢ No

2. A quina distància està 
l’escola de casa teva?

 ▢ Menys d’1 km
 ▢ Entre 1 i 3 km
 ▢ Més de 3 km

3. Quants viatges fas 
cada dia?

 ▢ Dos (matí i tarda)
 ▢ Quatre (dos matí i dos 
tarda)

4. Quant de temps tri-
gues en anar de casa a 
l’escola?

 ▢ Menys de 10 minuts
 ▢ Entre 10 i 20 minuts
 ▢ Més de 20 minuts

5. Com hi vas, a l’escola?
 ▢ Amb cotxe
 ▢ Amb moto
 ▢ A peu
 ▢ En transport públic
 ▢ En bicicleta
 ▢ Altres

6. En el cas d’anar-hi en 
cotxe, quants passatgers 
sou?

 ▢ Dos
 ▢ Tres
 ▢ Quatre o més

7. Comparteixes el cotxe 
amb algú?

 ▢ Sí
 ▢ No
 ▢ De vegades

8. Si ets usuari del trans-
port públic...
• Estàs satisfet del servei?
• És puntual?
• S’ajusta a les teves 

necessitats?
• Es podria millorar en algun 

aspecte?
• Creus que el preu es 

correspon amb el servei?

9. Quins avantatges 
creus que té el transport 
públic sobre el privat? 

 ▢ Més econòmic
 ▢ Més ràpid
 ▢ Més agradable 
perquè es pot viatjar 
acompanyat de tantes 
persones com es vulgui

 ▢ Més descansat
 ▢ Altres raons

10. Per desplaçar-te pel 
barri/poble quantes ve-
gades al dia utilitzes:
[..........] El cotxe 
[..........] La moto
[..........] A peu
[..........] En bici o patinet

11. Per desplaçar-te fora 
del poble o barri, quin 
transport utilitzes
preferentment?

 ▢ El cotxe
 ▢ El transport públic
 ▢ La bici
 ▢ A peu
 ▢ La moto

12. Per anar a treballar, 
quin mitjà de transport 
utilitzen habitualment els 
teus pares?

 ▢ A peu
 ▢ La bici
 ▢ El cotxe
 ▢ La moto
 ▢ El transport públic

Per anar més lluny
a) Els resultats de l’enquesta poden servir de base per a la realització d’un projecte 
per al camí escolar.

b) Es pot fer una comparació amb les xifres bàsiques de l’EMQ (Enquesta de 
Mobilitat Quotidiana) i preguntar a què creuen que es deuen les diferències entre els 
resultats de la seva enquesta i els de la EMQ.

www.atm.cat (apartat “Enquesta de Mobilitat Quotidiana”)

EMQ 2006
Feiner

Transport Públic
14,3%

No motoritzat
45,1%

Vehicle privat
40,6%
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Com es movia
el meu besavi?

CONCEPTES CLAU

Hàbits, pel·lícules, història.

ORGANITZACIÓ

Treball individual i grup 
classe.

ÀREES

Educació per la ciutadania, 
Ciències socials, Llengua 
catalana.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

2 hores i mitja a l’aula:
 
1a sessió (1 h): veure 
el vídeo i dissenyar el 
qüestionari.
Treball d’investigació 
personal fora de l’escola.
2a sessió (1 h i 30 min.): 
posada en comú i elaboració 
del mural.

MATERIALS

Ordinador amb connexió 
a internet, pantalla i canó 
de projecció, cartolines o 
paper d’embalar i material 
necessari per a fer un mural.

AVALUACIÓ

Es valorarà l’interès en 
l’elaboració del qüestionari, 
el respecte envers les 
persones grans que ha 
entrevistat i els seus 
costums. També es valorarà 
la implicació de l’alumnat 
en la posada en comú i 
en la realització del mural, 
i es considerarà la seva 
participació activa en la 
finalitat del projecte com a 
objectiu de grup.

Comparació dels hàbits de mobilitat 
del segle passat amb l’actual. Buscar 
informació directa (testimonis) i indirecta 
(fotos, llibres,...) i extreure conclusions.

DESCRIPCIÓ

L’activitat comença a partir de la visualització d’una 
filmació realitzada l’any 1908 a Barcelona des d’un 
tramvia, on es pot observar a més d’un dels primers 
transports interurbans, l’entorn social i urbà de la ciu-
tat.

Barcelona en tranvía Ricardo Baños Hispano Films 
Filmoteca Española

www.transportpublic.org/mouteencompanyia (activitat 04)

A partir del que ens suggereixen aquestes imatges, el 
mestre planteja el treball a fer, basat en una recerca 
individual feta a partir de preguntes a persones més 
grans: avis, àvies, pare, mare, etc., per tal de conèixer 
alguns aspectes de la seva infantesa relacionats amb 
la mobilitat. Cal preguntar a la persona entrevistada 
l’edat, per tal de saber a quins anys fa referència.

Cal preparar un qüestionari consensuat entre tots els 
alumnes:

activitat 4
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Algunes de les preguntes que es poden fer: 

• Quan tenies la meva edat, com anaves 
a escola?

• A quina distància estava de casa teva?

• Quants viatges feies?

• Vivies en un poble o en una ciutat?

• Tenies bicicleta?

• A casa teva hi havia cotxe? Quants?

• Jugaves al carrer?

• Quins eren els mitjans de transport més 
habituals?

• Sorties molt del teu barri, poble o ciutat? 
Per quin motiu? Com ho feies per 
traslladar-te?

• 
• Al teu barri, poble o ciutat, podies arribar 

a tot arreu sense cotxe?

De les entrevistes se’n pot fer una posada 
en comú i fer un buidat per anys o dècades 
tot observant les semblances i diferències 
amb l’actualitat. Cal fer adonar a l’alumnat 
que avui en dia tenim molts problemes de-
rivats de l’ús i l’abús del transport individual 
que en el segle passat eren impensables.

En el cas de trobar fotografies es pot fer 
un mural comparatiu entre els mitjans de 
transport de principis del segle passat i els 
de l’actual.
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A quina hora
diu que surt?

CONCEPTES CLAU

Xarxa, horaris, pàgines web.

ORGANITZACIÓ

Treball per parelles.

ÀREES

Matemàtiques, Coneixement 
del medi, TIC.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

1 hora aproximadament: 

30 minuts de recull de 
dades a internet.
30 minuts de resolució dels 
casos plantejats.

MATERIALS

Ordinador, material per 
escriure, plànols, mapes, 
horaris de les zones a 
treballar, eines de consulta 
cartogràfica gratuïtes 
(Google Maps i Google 
Earth).

AVALUACIÓ

S’avaluarà la capacitat 
de cercar informació, de 
classificar-la i organitzar-la, 
així com la capacitat de 
prendre decisions a partir 
d’una situació plantejada.

També la capacitat de 
consensuar les respostes 
donades, de posar-
se d’acord, de decidir 
conjuntament la ruta més 
adequada.

Consultar horaris de transport públic i 
respondre a casos hipotètics.

DESCRIPCIÓ

En equips de dos alumnes, es resolen casos que 
plantegen situacions referents a horaris per viatjar en 
transport públic. Es tracta de consultar a les diferents 
pàgines web dels transports públics de Catalunya per 
trobar quina és la manera més ràpida i eficient de fer 
uns viatges en concret (ja siguin urbans o interurbans). 

Aquests són alguns dels webs on es poden trobar les 
llistes d’horaris dels transports (se’n poden consultar 
d’altres, per treballar casos més concrets).
 
www.gencat.cat/mobilitat
www.emt-amb.com 
www.tmb.net 
www.ajuntament.gi/bus 
www.tinet.org/~emt/
www.fgc.net 
www.trambcn.com/
www.renfe.es 

POSSIBLES CASOS A RESOLDRE
Cada escola pot adaptar els casos segons el seu entorn.

Cas 1

Un grup d’amics de 
l’institut (esplai, barri, 
classe...) hem decidit 
fer una sortida a la Vall 
de Núria. Com volem 
aprofitar molt el temps, 
voldríem marxar el dis-
sabte de bon matí, per 
poder esquiar tanta 
estona com sigui possible, hem pensat que estarem 
massa cansats per tornar el mateix dissabte i que ens 
quedaren al refugi del Cim de les Àligues a passar la 
nit i baixarem tranquil·lament al migdia o primera hora 
de la tarda per poder tornar a casa abans no sigui 
massa tard.

Cal que busquem els millors horaris possibles i les 
combinacions que siguin necessàries per arribar del 
nostre poble (ciutat, barri...) fins a Núria i tornar a l’ho-
ra prevista.

activitat 5



5activitat

Cas 2:

És estiu i la meva família i uns amics volem anar a 
Port Aventura (al Tibidabo....) en transport públic, vo-
lem arribar allà tan bon punt obrin i ens hi volem que-
dar el màxim de temps possible (tenint en compte els 
horaris del transport, no els de tancament del parc).

Cal que busquem els millors horaris possibles i les 
combinacions que siguin necessàries per arribar del 
nostre poble (ciutat, barri...) fins al parc i tornar abans 
no tanquin els transports.

Cas 3:

A classe estem estudiant la fauna del Delta de l’Ebre 
(Delta del Llobregat, Aiguamolls de l’Empordà....), el 
mestre ens ha demanat que preparem una activitat 
d’observació i que busquem la millor manera d’arribar 
com més a prop millor del Delta amb transport públic, 
allà ens allotjarem en un alberg i podrem moure’ns 
amb bici. Hem d’organitzar la sortida entre setmana, 
ha de durar com a màxim tres dies i a ser possible el 
divendres al migdia tornar a ser a casa.

Cal que busquem els millors horaris possibles i les 
combinacions que siguin necessàries per arribar del 
nostre poble (ciutat, barri...) fins al Delta i tornar.

Cas 4:

Una colla d’amics que vivim a Vilassar, volem anar a 
Mataró al cinema. La pel·lícula comença a les 16.15 h.

Quin tren haurem d’agafar? Si la pel·lícula dura una 
hora i tres quarts a quina podrem tornar a agafar el 
tren i a quina hora tornarem a ser a casa?
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Quin bitllet compro?

CONCEPTES CLAU

Estalvi, economia, 
autonomia, tarifes.

ORGANITZACIÓ

Individual o per parelles.

ÀREES

Matemàtiques, TIC.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

1 hora.

MATERIALS

Paper, llapis, calculadora, 
fitxes del sistema tarifari 
integrat que es poden 
consultar des de:

www.atm.cat (Regió Metropolitana 
de Barcelona)
www.atmcampdetarragona.cat
www.atmgirona.cat
www.atmlleida.cat

AVALUACIÓ

S’avaluarà la capacitat 
d’analitzar informació, 
de comparar-la així com 
la capacitat de prendre 
decisions a partir d’una 
situació real plantejada.

També es tindrà en compte 
la capacitat de plantejar 
situacions de desplaçaments 
on sigui necessari prendre 
decisions sobre el tipus de 
bitllet més convenient en 
cada cas.

Conèixer les possibilitats dels diferents 
títols de transport i, a partir de casos 
concrets, resoldre situacions buscant el 
que s’adiu millor a cada cas.

DESCRIPCIÓ

Es tracta de conèixer els preus i les possibilitats d’ús 
dels diferents bitllets i  títols del servei tarifari integrat 
i, a partir de situacions concretes, prendre decisions 
sobre els títols més adients a utilitzar en cada viatge 
a fer. 

En començar l’activitat s’analitzaran les característi-
ques principals de cadascun dels bitllets o títols (per 
tal que la comparació sigui vàlida utilitzarem els que 
abasten una sola zona):

 ▢ bitllet senzill
 ▢ bitllet d’anada i tornada.
 ▢ T Trimestre
 ▢ T Familiar
 ▢ T Jove
 ▢ T 10
 ▢ T 50/30
 ▢ T Dia

Analitzarem:

Preu total del títol i el preu a què surt cada viatge, pe-
ríode de validesa, nombre de viatges, si és personal 
o multipersonal.

Es pot elaborar una taula entre tot el grup classe amb 
la informació de cada un dels títols de transport ana-
litzats.

Un cop fet aquest estudi, plantejarem casos en els 
quals caldrà veure quin bitllet o títol ens interessa més 
utilitzar.

També demanarem als alumnes que plantegin un cas 
real (en la mesura del possible) per poder resoldre 
amb els altres companys.

activitat 6
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En acabar l’activitat es pot fer una posada en comú 
per veure totes les possibles solucions trobades, 
analitzant la raó per la qual s’han escollit unes opci-
ons en lloc d’unes altres.

POSSIBLES CASOS A RESOLDRE
Cada escola pot adaptar els casos segons el seu en-
torn o proposar-ne de nous (molt millor si són reals, 
que els mateixos alumnes els puguin proposar per 
tal que l’activitat tingui sentit i sigui útil i significativa).

Cas 1

El proper curs començo a estudiar a la Universitat de 
Barcelona (a un institut del barri de…, a una escola 
de la ciutat de…). Tindré classe tots els matins i pràc-
tiques dues tardes a la setmana, hauré d’agafar dos 
transports públics diferents a cada viatge per arribar 
a la facultat. Quin títol em convé més utilitzar, una 
T10, una TJove, una T50/30…?

Cas 2 

El proper dia 25 una colla de 14 amics que vivim al 
Prat de Llobregat (L’Hospitalet, Montgat…) volem 
anar a passat el matí al Tibidabo i a la tarda baixar 
fins a Rambles. Què ens convé més comprar, una 
T10, una TDia, bitllets senzills…?

Cas 3

El proper dia 25 una colla de 14 amics que vivim al 
Prat de Llobregat (L’Hospitalet, Montgat.....) volem 
anar a passat el matí al Tibidabo i a la tarda baixar 
fins a Rambles. Què ens convé més comprar, una 
T10, una TDia, bitllets senzills...?

+
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Ho veig clar!

CONCEPTES CLAU

Comunicació, creativitat, 
publicitat.

ORGANITZACIÓ

Treball per parelles.

ÀREES

Ciències socials, E.V. 
Plàstica.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

2 hores:

1 hora d’anàlisi i observació
1 hora de disseny.

MATERIALS

Material necessari per 
dibuixar i pintar o bé 
ordinador amb programa de 
disseny i dibuix.

AVALUACIÓ

S’avaluarà el disseny realitzat 
des del punt de vista de la 
capacitat comunicativa dels 
elements visuals i des del 
punt de vista formal i artístic.

Analitzar els pictogrames i símbols 
existents que identifiquen els diferents 
mitjans de transport. Inventar-ne d’altres 
per millorar la informació. 

DESCRIPCIÓ

En aquesta activitat, es tracta d’analitzar els símbols 
i/o els pictogrames (sistemes de senyalització) que 
identifiquen els diferents mitjans de transport, obser-
vant com poden donar un missatge ràpid i efectiu  
que de seguida permeti identificar el que interessa.

Símbols:

L’activitat comença quan el mestre mostra als alum-
nes el major nombre possible de símbols relacionats 
amb els mitjans de transport públic, els alumnes han  
d’identificar i de relacionar aquests símbols amb el 
mitjà de transport corresponent. 

Llavors es planteja a l’alumnat la següent situació:

Sou els encarregats de dissenyar una icona o 
símbol per a un mitjà de transport públic de 
la vostra localitat, penseu que ha de tenir les 
característiques necessàries que permetin als 
usuaris identificar fàcilment el mitjà a què us 
referiu.

Cal que l’alumnat realitzi el disseny tenint en compte 
les característiques del transport, el seu nom i el ser-
vei que ofereix.

activitat 7

Logo unificat dels serveis de Rodalia 
operats per Renfe a Espanya.

És la lletra “C”, inicial de“Cercanías” 
(Rodalia en català), però invertida 
per mantenir la pluralitat lingüística 

a Espanya

Logo unificat dels serveis de Rodalia 
de qualsevol aglomeració alemanya. 
El servei es diu S-Bahn, abreviació 

de “ferrocarril suburbà”



Pictogrames:

L’activitat tracta dels pictogrames com a símbols grà-
fics que expressen una idea molt concreta mitjançant 
imatges esquemàtiques d’objectes. El mestre pot in-
troduir el tema amb la següent reflexió:

Els pictogrames són molt utilitzats per a la se-
nyalització. Pel seu disseny se sintetitzen les 
formes més característiques de què es vol 
representar per tal que siguin visualment cla-
res i el missatge sigui entenedor i ràpidament 
comprensible. Normalment es prescindeix de 
text i s’utilitza la combinació de dos colors, un 
que fa de fons i l’altre de forma. S’acostumen a 
dissenyar diferents pictogrames per formar un 
sistema de senyalització. Aquests pictogrames 
tindran unes mateixes característiques formals i 
els traçats gràfics s’hauran realitzat seguint els 
mateixos paràmetres” (vegeu pictogrames refe-
rents als jocs olímpics o altres).

Llavors es planteja a l’alumnat la següent situació:

Sou els encarregats de dissenyar els picto-
grames per a un mitjà de transport públic de 
la vostra localitat, penseu que ha de tenir les 
característiques necessàries que permetin als 
usuaris comprendre fàcilment la informació que 
voleu fer arribar.

7
activitat

Logo dels transports públics de 
Catalunya

Senyals reglamentàries de parada 
de bus i tramvia per a conductors 

a Espanya

Símbol de les parades de tramvia 
i autobús a Alemanya, Àustria i 

Suïssa H és la inicial de Haltestelle 
(parada en alemany)

Logo dels autobusos de Londres

Logo del Metro de Barcelona, amb 
l’inicial de la paraula “Metro”, una 

abreviació del nom complet
“Ferrocarril Metropolità”

Logo unificat del servei de metro per 
qualsevol ciutat d’Alemanya.

El Metro es diu U-Bahn, abreviació 
de “ferrocarril urbà”

Pot ser el logo més famós del món, 
corresopnent al Metro de Londres



On vols anar?

CONCEPTES CLAU

Eficàcia, autonomia, 
convivència, accessibilitat, 
operadors de transport.

ORGANITZACIÓ

Grups de vuit o deu 
alumnes.

ÀREES

Educació per a la ciutadania, 
Ciències socials, TIC.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

4 hores:

1 hora a classe estudiant els 
itineraris, aproximadament 
2 hores de sortida en 
transports públics i una 
última hora de valoració a 
classe.

MATERIALS

Ordinadors amb connexió a 
internet, mapa de la ciutat, 
plànols de les línies dels 
transports públics i horaris.

AVALUACIÓ

Cada responsable valorarà 
el seu grup observant durant 
l’itinerari aspectes com: 
orientació, interpretació dels 
plànols, responsabilitat, 
autonomia, presa de 
decisions i actitud de 
respecte.

Els alumnes hauran de fer 
una autoavaluació oral amb 
els companys del grup amb 
què han fet el recorregut a 
partir de l’experiència viscuda 
respecte en el trajecte fet.

Estudiar itineraris mitjançant els mapes 
dels diferents mitjans de transport i 
escollir el més adequat tenint en compte 
el temps aproximat i el preu.
Comparar-ho amb el cotxe.

DESCRIPCIÓ

En aquesta activitat es tracta de preparar una sortida 
en grup d’uns 8-10 alumnes per fer algun desplaça-
ment amb algun objectiu o finalitat concreta, anar a 
fer alguna visita, a la biblioteca, a l’ajuntament a fer al-
gun treball concret,… S’intentarà que cada grup tin-
gui una destinació diferent per tal d’abastar diverses 
zones i diferents mitjans de transport. L’activitat co-
mença a classe estudiant els itineraris mitjançant els 
mapes dels diferents transports o de la consulta de 
les pàgines web dels diferents mitjans de transport 
existents a la seva zona, per tal d’escollir el més ade-
quat tenint en compte: el temps aproximat, el preu, 
la seguretat, les combinacions i el fet d’anar en grup.

Algunes xarxes de transport permeten arribar a un 
mateix destí a través de diferents camins. Cal tenir 
especial atenció a quin ens convé més en funció de 
les nostres necessitats.

Un cop decidit el millor itinerari els grups sortiran per 
portar-lo a terme (acompanyats de l’adult) i per ob-
servar si la decisió ha estat encertada. És aconsella-
ble que els nois i noies comprin el seu propi bitllet o 
bé decideixin comprar el títol de viatge que més els 
convé.

L’última sessió servirà per explicar a la resta de com-
panys i companyes de classe els recorreguts realit-
zats i fer-ne la valoració.

MATERIAL

Algunes pàgines que poden ser d’utilitat:

http://www.gencat.cat/mobilitat
http://www.tmb.net
http://www.renfe.es/rodalies
http://www.fgc.cat
http://www.tusgsal.net
http://www.emt -amb.com

activitat 8
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T’agrada la teva feina?
Quina feina fas?

CONCEPTES CLAU

Comunicació.

ORGANITZACIÓ

Grup reduït (3-4 alumnes).

ÀREES

Educació per a la ciutadania, 
Llengua catalana, Ciències 
socials.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

4 hores:

1 hora per elaborar el test.
2 hores per fer l’entrevista.
1 hora de buidat i per 
treure’n les conclusions.

MATERIALS

Enregistradora de veu, 
càmera de fer fotos, material 
per escriure.

AVALUACIÓ

Es valorarà la capacitat 
d’interpretar adequadament 
la realitat a través de les 
respostes de les persones 
entrevistades. A la posada 
en comú es podrà valorar el 
respecte envers les diferents 
persones i la feina que fan.

Realització d’entrevistes personals.

DESCRIPCIÓ

A la classe es fa un llistat de totes les persones 
que treballen directament en els transports públics 
en els quals ens movem en companyia i també els 
que d’una manera indirecta hi estan relacionats, així 
doncs començant pels conductors de tren, autobús, 
metro i tramvia i continuant pels revisors, controla-
dors del trànsit, programadors, mecànics i personal 
de manteniment, guàrdies urbans, venedors de bit-
llets, personal de neteja…

Cada grup d’alumnes escull un dels treballadors del 
llistat i prepara una entrevista d’entre 15 i 20 pregun-
tes en les quals es reflecteixi el millor possible el tipus 
de feina, les dificultats que implica i el concepte de 
treball en equip i la seva importància en el món la-
boral.

Un cop fetes les entrevistes i quan cada grup ha fet el 
buidat d’allò que ha parlat amb la persona entrevista-
da, es fa una posada en comú o debat on s’analitzen 
els diferents aspectes de cada tipus de feina i la in-
terrelació entre totes elles. El mestre haurà de procu-
rar que els alumnes s’adonin de la importància de la 
feina de cada persona dins el total que representa el 
transport públic.

Les entrevistes (que es poden acompanyar de fo-
tografies) es podrien presentar per escrit per tal de 
poder ser editades a la revista de l’escola o fer-ne un 
murall.

activitat 9

 
Es podria realitzar aquesta activitat a partir d’una visita 
programada a una xarxa de transport. Vegeu apartat 
“Sortides”.

PER ANAR MÉS LLUNY
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Digues la teva!

CONCEPTES CLAU

Seguretat, accessibilitat, 
mobiliari, respecte.

ORGANITZACIÓ

Treball en equip i grup 
classe.

ÀREES

Educació per la ciutadania, 
Ciències socials, Llengua 
catalana.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

3 hores:

1h 30 m d’observació i recull 
de dades i imatges.
1h 30 m de posada en 
comú.

MATERIALS

Màquina de fer fotos, 
material per escriure.

AVALUACIÓ

Es valorarà la capacitat 
d’anàlisi, reflexió i 
comprensió d’una realitat 
concreta mitjançant les 
fitxes d’observació i les 
conclusions. També cal 
observar l’actitud de 
l’alumnat en les activitats de 
grup (participació, respecte, 
diàleg, compromís).

Observació d’una parada o estació.

DESCRIPCIÓ

Primera sessió: En equips de tres a cinc alumnes 
es visiten diferents parades o estacions de qualse-
vol tipus de transport públic (depenent del municipi), 
es fa una observació directa de diferents aspectes: 
accessibilitat, adaptació del servei a persones amb  
mobilitat reduïda, informació, higiene, manteniment, 
freqüència horària, situació, serveis propers a la pa-
rada o estació, connexió amb altres serveis de trans-
port. Es pot completar una taula com és ara aquesta:

Fer fotos, tant de les irregularitats com dels aspectes 
positius destacables.

Segona sessió: A l’aula, fer un buidat per equips 
de la informació recollida, donar-la a conèixer a tot 
el grup i treure’n conclusions. D’aquesta reflexió se’n 
pot redactar un informe  que es pot fer arribar a les 
autoritats municipals i/o del transport públic corres-
ponents amb l’objectiu de demanar les millores ne-
cessàries perquè sigui de qualitat.

activitat 10
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10activitat

Excel·lent Bona Deficient Observacions: què cal millorar?

Situació de la parada al municipi 

• Centre o afores?
• Connexió amb altres transports?

Accessibilitat

• Des del carrer per a vianants
• Dins la parada per a PMR 

(persones de mobilitat reduïda) 

Informació

• Hi ha horaris?
• Plànols de la xarxa

• Informació dinàmica 
(teleindicadors, megafonia...)

Comoditat

• Hi ha bancs?
• Hi ha papereres?

• Hi ha prou il·luminació?
• Hi ha aixopluc?

Manteniment

• Neteja
• Estat del mobiliari

Serveis

• Freqüència de pas suficient 
(horaris)?



Estacions de futur

CONCEPTES CLAU

Eficiència, seguretat, 
accessibilitat, respecte, 
creativitat.

ORGANITZACIÓ

Treball per parelles i grup 
classe.

ÀREES

Educació per a la ciutadania, 
Ciències socials, Llengua 
catalana, Educació visual i 
plàstica, Tecnologia.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

4 hores:

2 sessions de dues hores 
(dependrà dels projectes i de 
si es realitza la maqueta)

MATERIALS

Connexió a la xarxa per 
accedir a informació sobre 
ciutats ecològiques, mitjans 
de transport, estacions, etc.
Ordinador.
Fulls DIN-A3 per al disseny 
i material plàstic per a les 
maquetes: fang, plastilina, 
fustes, cola, serretes, altres 
(dependrà del projecte) i 
materials de reciclatge.

AVALUACIÓ

Les graelles de valoració de 
cada projecte que ompliran 
els alumnes serveixen per 
avaluar el projecte en si, 
la idea i els punts que han 
prioritzat.
 
Hi ha altres aspectes a tenir 
en compte com poden ser la 
destresa dels/les alumnes en 
l’elaboració dels disseny, el 
dibuix, plànol o maqueta.

Imaginar, idear estacions, parades i/o 
mitjans de transport del futur.

DESCRIPCIÓ

Per parelles, es tracta d’imaginar, idear estacions, 
parades i/o mitjans de transport del futur tenint en 
compte l’accessibilitat, l’adaptació del servei a per-
sones amb  mobilitat reduïda, la informació, la higiene 
i el manteniment, la situació, els materials de cons-
trucció, l’impacte de la infraestructura en el medi, la 
sostenibilitat del transport, l’estètica, la finalitat.

Cal enfocar aquests projectes com a espais comuns 
de convivència.

Si s’ha realitzat l’activitat 10, l’alumnat pot emprar la 
informació de les observacions fetes com a punt de 
partida. 

També hi ha la possibilitat de documentar-se sobre 
projectes d’excel·lència en els àmbits de la mobilitat i 
el medi ambient, com per exemple: 

- L’estació Central de Berlín (Alemanya)
- L’estació Central de Friburg (Alemanya)
- Els tramvies de Parla (Madrid), Tenerife o bé Mont-
peller, Burdeus i Estrasburg (França)
- El troleibús de Castelló 
- El bus elèctric de Figueres

Des del punt de vista arquitectònic, són representa-
tius alguns projectes de l’arquitecte Richard Rogers, 
Renzo Piano o Rolf Disch.

Per parelles, concretar les característiques del pro-
jecte que volen realitzar, fer una fitxa tècnica o un re-
dactat del projecte i un esbós.

Un cop fet l’esbós, presentar-lo a la resta de la classe 
per tal de poder aportar millores o perfilar detalls i, tot 
seguit, fer el disseny definitiu.

activitat 11

ALGUNES PÀGINES PER CONSULTAR:

www.transportpublic.org/mouteencompanyia (activitat 11)



Caldrà acompanyar el disseny d’un llistat de material neces-
sari per poder construir una maqueta. El material pot ser de 
reciclatge o  nou, es pot utilitzar diversitat de materials. 

Un cop acabats els projectes i/o maquetes, es presentaran 
a la resta de la classe fent una explicació oral que es pot 
acompanyar d’un power-point. La resta dels alumnes orga-
nitzats per parelles, pot avaluar el projecte tenint en compte 
els paràmetres donats i omplir una graella com aquesta:

Nom del projecte:
Finalitat:

També es pot fer una exposició al centre amb les maquetes construïdes i la fitxa tècnica que 
les acompanya. 

11activitat

Insuficient Reduït Acceptable Molt adequat Observacions

Impacte ambiental

Convivència

Seguretat

Materials

Accessibilitat

Manteniment

Higiene

Informació
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Mira’m

CONCEPTES CLAU

Comunicació, creativitat, 
publicitat.

ORGANITZACIÓ

Treball per parelles i grup 
classe.

ÀREES

Educació per a la ciutadania, 
Llengua catalana, Educació 
visual i plàstica, TIC.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

4 hores:

1 hora d’observació i 
recollida d’anuncis i imatges i 
per comentar tot el que s’ha 
observat
2 hores de disseny dels 
anuncis, eslògans i/o falques 
de ràdio
1 hora per a la presentació 
del treball a la resta de la 
classe.

MATERIALS

Ordinador amb accés a 
Internet, DVD, TV i material 
plàstic (tisores, cartolines, 
retoladors, fotos…).

AVALUACIÓ

S’avaluarà el resultat 
final de l’anunci o espot 
publicitari tenint en compte 
l’aspecte gràfic (composició, 
fotografia, color, impacte…) i 
l’aspecte lingüístic (missatge, 
utilització del llenguatge 
publicitari, utilització 
de metàfores, signes 
d’exclamació i llenguatge 
no verbal), també es pot 
avaluar l’interès en l’ús de 
programes informàtics.

La publicitat en els mitjans de transport. 
Crear eslògans, anuncis o falques per  a 
la ràdio.

DESCRIPCIÓ

Es tracta d’idear eslògans que animin a utilitzar el 
transport públic i col·lectiu, tot fent suggeriments que 
potenciïn actituds de civisme, respecte i tolerància 
envers els espais urbans col·lectius i per les altres 
persones. I també destacant els avantatges de mou-
re’s amb companyia.

Es fa una primera sessió amb la presentació d’anun-
cis de televisió, revistes, diaris… tot analitzant els 
recursos emprats, tant lingüístics com plàstics. El 
professorat ha de fer que els alumnes s’adonin que 
sovint s’utilitzen elements, en la publicitat, que deno-
ten discriminació social, de gènere o de procedència.

Prèviament, es pot fer un exercici de classificació dels 
diferents tipus d’anuncis que tenen lloc en prime time 
segons si estan dedicats a: turisme / transport / eco-
nomia domèstica / moda i bellesa.

activitat 12
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12activitat

Es proposa l’activitat als alumnes i es planteja un dià-
leg a l’aula amb tot el grup classe per centrar el tema 
i donar idees com la del transport en companyia. Es 
concreten les actuacions que es creguin més favora-
bles per a l’ús del transport públic i s’acorden quines 
són les més factibles per poder fer eslògans reals. 

En la segona sessió, per parelles, s’ideen eslògans 
i es fa un esbós de l’anunci tenint en compte el dis-
seny (format, dibuixos, fotos, elements, color…). 
Aquest  treball també es pot fer amb l’ordinador. 

En la tercera sessió les parelles han de presentar a 
la resta de la classe les seves propostes i eslògans.

Aquesta activitat es pot ampliar fent una campanya 
publicitària: cartells, espots, falques de ràdio, tríp-
tics….. que es poden difondre per l’escola o institut i 
penjar a la pàgina web.
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Tren i… acció!

CONCEPTES CLAU

Publicitat, pel·lícules.

ORGANITZACIÓ

Grup classe, treball per 
parelles.

ÀREES

Educació per a la ciutadania, 
Llengua catalana, Ciències 
socials.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

3 hores:

2 hores per a veure la 
pel·lícula
1 hora per al debat.

MATERIALS

DVD i reproductor. 
Per escollir la pel·lícula cal 
tenir en compte l’edat i 
les característiques dels 
alumnes. 

AVALUACIÓ

Es valorarà l’actitud de 
l’alumnat durant el passi, la 
seva participació en el fòrum, 
l’opinió i les conclusions a les 
que s’han arribat.

També es pot valorar la fitxa 
tècnica i la part de síntesi i 
valoració del debat.

Els mitjans de transport i el cinema.

DESCRIPCIÓ

Es tracta de veure  pel·lícules o reportatges on el 
transport urbà tingui un paper significatiu. En aca-
bat cal fer un debat sobre l’argument, observant l’ús 
del transport i analitzant-ne el paper que té. S’ha de 
donar l’opinió sobre la pel·lícula i valorar-la. Es pot 
elaborar una fitxa  tècnica on hi consti una síntesi-
reflexió del debat realitzat. 

Per introduir l’activitat podem donar a conèixer a 
l’alumnat un petit article d’una revista penjada a la 
xarxa anomenada Fura (13/19 novembre 1998) que 
parla del paper dels trens en el cinema.

Estranys en un tren

El ferrocarril ha estat de cabdal importància en el de-
senvolupament de la societat, com a mitjà d’intercanvi 
de persones, cultures i costums.

Un paper que el cine-
ma s’ha encarregat de 
reflectir en innombra-
bles produccions, sent 
potser les més recor-
dades els westerns i 
les seves típiques se-
qüències de bandes de  
malfactors cavalcant 
al costat d’un tren de 
vapor, amb la finalitat 
d’aturar-lo i atracar-lo. 

Però el tren també ha exercit una mena de màgia a la 
qual han sucumbit molts directors, que l’han escollit 
com a escenari del seu títol. Aquests en són alguns:

• L’exprés de Shangai (1932)
• Estranys en un tren (1951)
• El tren (1965)
• Trens rigorosament vigilats (1966)
• Assassinat a l’Orient Express (1974)
• L’exprés de Xicago (1976)
• Testimoni accidental (1990)

activitat 13
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13activitat

Possibles  pel·lícules: 

• Polar Express de Robert Zemeckis
• El tren de las 3:10 a Yuma de James Mangold
• El tren de Zhou Yu de Sun Zhou
• Tomàquets verds fregits de John Avnet
• L’home del tren de Patrice Leconte
• El maquinista de la General de Clyde Bruckman, 

Buster  Keaton
• Asesinato en el Orient Express de Sidney Lumet
• El silencio antes de Bach de Pere Portabella
• Slumdog millionaire de Danny Boyle 
• Train de vie de Radu Mihaileanu
• Moebius de Gustavo Mosquera
• El último tren de Diego Arsuaga
• Llegada del tren a la estación  

(Curiositat: primera pel·lícula dels germans Lumière)  

Gene Krebs - iStockPhoto



Amb ulls d’artista

CONCEPTES CLAU

Creativitat, observació.

ORGANITZACIÓ

Treball en equip i individual.

ÀREES

Llengua catalana, Educació 
visual i plàstica.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

3 hores:

Tres sessions d’una hora 
cada una.

MATERIALS

Textos (fragments) on els 
mitjans de transport, les 
estacions o parades o bé 
el personal que hi treballa 
tinguin un paper important. 
Postals o fotos d’obres d’art 
amb mitjans de transport o 
estacions, etc.

AVALUACIÓ

Es valorarà la implicació i 
l’actitud de l’alumnat en el 
treball en equip. El resultat 
final de l’escrit tenint en 
compte el contingut i 
l’estructura del text, la 
coherència, la cohesió, 
la gramàtica, el lèxic i 
l’ortografia. També es 
valorarà la lectura expressiva 
del text.

Els mitjans de transport i l’art.
Escriure un relat.

DESCRIPCIÓ

Es tracta d’escriure un relat o qualsevol tipus de text 
a partir d’un quadre, una foto, una escultura o senzi-
llament una experiència, una sortida feta des de l’es-
cola o institut amb transport públic, etc.

En la primera sessió es donarà a cada equip de tre-
ball (màxim, cinc alumnes) un text relacionat amb el 
transport públic, de manera que cada equip tingui un 
text diferent (es poden escollir textos de tipologia di-
versa i graus de dificultat adaptats a les edats o ca-
racterístiques de l’alumnat per atendre la diversitat). 
Cada equip ha de fer un treball de comprensió lecto-
ra: hipòtesis, lectura individual, vocabulari, recursos, 
resum, idea, lectura expressiva, tipologia textual i ca-
racterístiques, paper del mitjà de transport,... Un cop 
analitzat, un representant de cada equip llegeix el text 
a la resta del grup classe i entre tots  comenten el que 
més els ha cridat l’atenció.

En la segona sessió es dóna a cada alumne una foto 
d’una obra d’art (relacionada d’alguna manera amb 
el transport públic o amb el fet de viatjar en compa-
nyia) i, a partir d’allò que li suggereix, haurà d’escriure 
un text.

activitat 14

ALGUNES PÀGINES PER CONSULTAR:

www.transportpublic.org/mouteencompanyia (activitat 14)



14activitat

Cal tenir en compte el procés de composició de tex-
tos:

1. Analitzar la situació de composició. Cal que l’alum-
ne es pregunti sobre el sentit de l’escrit que vol fer.

2. Generar idees. 

3. Organitzar les idees.

4. Redactar.

5. Revisar. Claredat de la frase, evitar repeticions, re-
visar el vocabulari (ús del diccionari), connectors, 
revisar la gramàtica i l’ortografia, etc.

6. Valorar. Llegir-lo en veu alta, rellegir-lo críticament, 
llegir-lo a algú i comentar-lo.

7. Escriure el text definitiu en net (es pot passar a l’or-
dinador i il·lustrar-lo).

En la tercera sessió es llegiran els textos a la resta del 
grup classe.

Es pot fer una tria per penjar-los a la pàgina web, 
publicar-los a la revista o participar en algun concurs 
com el que organitza el transport metropolità de Bar-
celona de relats curts (informació a la pàgina web   
www.relatscurts.tmb.cat)
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Quin carrer prefereixes?

CONCEPTES CLAU

Espai, seguretat, 
accessibilitat, respecte.

ORGANITZACIÓ

Treball en equip i grup 
classe.

ÀREES

Educació per a la ciutadania, 
Ciències socials, Llengua 
catalana, Matemàtiques.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

1 hora.

MATERIALS

Làmines amb els dibuixos 
dels carrers i l’ocupació per 
part dels mitjans de transport 
públics o privats, voreres, 
carrils, aparcaments,...
Com a material 
complementari i il·lustratiu 
de l’activitat, es pot buscar 
informació sobre ciutats 
ecològiques com la de 
Friburg i mostrar imatges 
dels carrers per tal de fer-
ne la comparativa i poder 
justificar les decisions 
preses.

AVALUACIÓ

Durant la posada en comú 
es valorarà, d’una banda, 
l’actitud adequada de 
l’alumnat, l’atenció i el 
respecte envers l’altri i, de 
l’altra,  les conclusions i les 
propostes de millora.

També es pot proposar una 
activitat d’autoavaluació del 
procés de treball seguit per 
part de cada equip o cada 
alumne individualment.

Anàlisi i disseny d’una via pública.

DESCRIPCIÓ

A partir de les imatges, cada equip ha de completar 
les taules i decidir quins avantatges i inconvenients 
troben a cada carrer des de diversos punts de vista i 
situacions, tenint en compte la seguretat, la contami-
nació, la rapidesa, l’espai, l’accessibilitat, etc., també 
ha de decidir quin carrer triaria.

Després es posa en comú amb tot el grup classe.

Es pot completar l’activitat amb propostes dels 
equips: pensar solucions per a una mobilitat més 
sostenible, carrers més humanitzats, ciutats més 
ecològiques…

activitat 15

Tenint en compte la capacitat de transport de viatgers 
de cada vehicle (cotxe, bus...) es podria calcular quina 
és la capacitat que tenen cadascun d’aquests carrers.

     Cotxe: 1’2 persones

                  Bus estàndard: 65 persones

                         Bus articulat: 100 persones

PER ANAR MÉS LLUNY



15activitat

4 viatgers 1 persona per m2 lliure 65 viatgers 100 viatgers

CARRER 4
Núm. cotxes Persones Persones Núm. bus Persones Núm. bus Persones

Total persones:

CARRER 3
Núm. cotxes Persones Persones Núm. bus Persones Núm. bus Persones

Total persones:

CARRER 2
Núm. cotxes Persones Persones Núm. bus Persones Núm. bus Persones

Total persones:

CARRER 1
Núm. cotxes Persones Persones Núm. bus Persones Núm. bus Persones

Total persones:

1

3

2

4



Actuem dins el tren.
Temps per badar, llegir, 
escoltar música…

CONCEPTES CLAU

Comunicació, creativitat, 
convivència.

ORGANITZACIÓ

Grup classe i  equips de 
quatre o cinc alumnes.

ÀREES

Expressió corporal, Música, 
Educació per a la ciutadania.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

2 hores. Repartides de la 
següent manera:

30 minuts de presentació i 
de visualització del vídeo
30 minuts de preparació de 
la representació
1 hora, aproximadament, 
d’actuacions dels diferents 
grups

MATERIALS

Ordinador amb connexió a 
internet i canó de projecció.

Aula o espai per fer les 
representacions.

AVALUACIÓ

S’avaluarà la implicació dels 
alumnes en l’elaboració 
dels llistats i en el guió i la 
representació de l’obra, 
així com la creativitat i 
l’originalitat.

Fer una llista de coses que es poden 
fer mentre viatgem en transport públic i 
comparar amb el transport particular.

DESCRIPCIÓ

En aquesta activitat, es tracta de reflexionar i veure 
els viatges en transport públic des d’un altre punt de 
vista, mirar-los d’una manera més creativa, deixant 
que cadascú faci servir la imaginació per transformar 
una acció quotidiana en una experiència creativa.

L’activitat comença amb tot el grup classe fent un llis-
tat de totes les accions que es poden fer quan es vi-
atja en transport públic, aquí hi entrarien accions com 
moure’ns, parlar, llegir, mirar, escriure… però també 
accions com pensar, somniar, recordar… També es 
fa un llistat de les  accions que es poden fer quan es 
viatja en transport particular, es comparen les dues 
llistes mirant què tenen en comú i què les diferencia 
(fent esment en la convivència i la idea de moure’s en 
companyia). 

Llavors es pot veure un fragment de la pel·lícula El 
silencio antes de Bach de Pere Portabella (es pot 
trobar al Youtube). En aquest fragment es veu una 
orquestra de corda tocant una peça de Bach entre 
parada i parada de metro. A partir d’aquí es planteja 
una reflexió i potser una nova llista de coses, com-
pletament fora del normal, que es podrien fer dins un 
transport públic.

Un cop fet això, es formen els equips (entre tres i cinc 
alumnes) i durant mitja hora es preparen una repre-
sentació ja sigui en forma de teatre, música, dansa... 
que pugui ser representada dins un mitjà de transport 
públic o també una parada o estació de tren, bus...

L’activitat acaba amb les representacions dels dife-
rents grups davant tota la classe, també es pot fer 
una posada en comú o debat analitzant els resultats.

activitat 16



16activitat
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Fem una auca
o un còmic

CONCEPTES CLAU

Creativitat.

ORGANITZACIÓ

Treball en equip.

ÀREES

Educació per la ciutadania, 
Ciències socials, Llengua 
catalana, Educació visual i 
plàstica.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

4 hores repartides en
2 sessions de dues hores.

MATERIALS

Còmics i auques per 

ensenyar com a models.

Diccionaris de sinònims o 
altres.

Material de dibuix, fulls mida 
DIN-A3, colors.

Ordinador.

AVALUACIÓ

S’avaluarà el resultat final 
des del punt de vista formal i 
de contingut.

També s’ha d’observar 
durant el procés la 
participació dels diferents 
membres de l’equip.

Els còmics o auques es 
poden penjar a la pàgina 
web de l’escola o institut 
o editar-los en la revista 
escolar.

DESCRIPCIÓ

En equips de tres o quatre alumnes, es tracta de re-
alitzar una auca o un còmic a partir del lema: Mou-te 
en companyia, amb l’objectiu de millorar els hàbits 
de mobilitat, tot fent suggeriments que potenciïn ac-
tituds de civisme, respecte i tolerància pels espais 
urbans col·lectius i pels diferents mitjans de transport 
públic, la bicicleta o el fet de desplaçar-se caminant 
sempre que es pugui. Cal introduir també aspectes 
a tenir en compte per contribuir a una mobilitat més 
sostenible. 

En la primera sessió s’haurà de treballar la part més 
formal del còmic o de l’auca, posant exemples. Cal 
parlar dels recursos plàstics, la composició, el dibuix, 
els plans, els personatges, el gest, el moviment... i 
del llenguatge: bafarades, onomatopeies.. i també 
de la rima i la mètrica en el cas de l’auca. L’alumnat 
ha de començar a fer un guió escrit i l’esbós de les 
il·lustracions a partir de les idees que haurà consen-
suat amb l’equip. Cal repartir les tasques entre els 
membres per agilitzar l’activitat. 

En la segona sessió ja s’ha de realitzar el dibuix, el 
text i cal acabar el treball. El text es pot picar a l’ordi-
nador i afegir-lo a les il·lustracions.
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Que què en penso?
Grafits sí, grafits no

CONCEPTES CLAU

Civisme, neteja.

ORGANITZACIÓ

Individual i grup classe.

ÀREES

Educació per la ciutadania, 
Ciències socials, Llengua 
catalana.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

1a sessió d’una hora per 
plantejar el tema i que cada 
alumne elabori els seus 
arguments.
2a sessió per al debat.
3a sessió per fer el disseny 
d’un grafit.

MATERIALS

Una aula on sigui possible 
adaptar el mobiliari per fer el 
debat.

AVALUACIÓ

Es valorarà l’actitud de 
l’alumnat durant el debat, 
el respecte cap a les 
altres opinions encara que 
siguin contràries a la seva i 
l’expressió oral  (capacitat de 
saber comunicar: escoltar i 
expressar-se).

També es pot fer una 
valoració de les conclusions 
a què s’ha arribat, valorant 
si estan basades en els 
valors democràtics i si 
són respectuoses amb la 
societat.

Debat sobre els grafits i els trens i els 
autobusos.

DESCRIPCIÓ

El mestre planteja el tema a debatre:
“A qualsevol ciutat del món és força habitual 
veure parets, autobusos i trens, pintats amb 
motius ben diversos. De vegades aquests gra-
fits són simples gargots, d’altres són pintures 
elaborades amb imatges i riquesa de colors. 
S’han de considerar un acte vandàlic, aquestes 
pintades o bé cal considerar-les com una forma 
d’expressió artística. Tu, què n’opines?”

També pot mostrar diferents models de grafits amb 
fotografies o bé projectar-les amb un canó.

L’alumnat, individualment o per parelles, ha d’escriu-
re les seves idees exposant els arguments a favor i/o 
en contra, donant l’opinió personal i fent propostes.   

En la següent sessió es fa un debat on cada alumne o 
equip defensa la seva opinió. Cal un moderador que 
doni la paraula i que controli el temps per tal que tots 
els alumnes hi participin.

Si s’arriben a conclusions i es fan propostes, estaria 
bé fer-les arribar a les autoritats pertinents.

El professorat ha de conduir el debat, generant qües-
tions com ara aquestes:

• El tema dels costoscostos (com ara els de la 
neteja), que són públics i els assumeix el conjunt 
de la ciutadania.

• El dret dels usuaris a viatjar podent veure el paisatge 
i no tenir les finestres tapades.

• La possible regulació dels grafits: el tipus (creació 
artística o guixot?), realització a espais limitats, 
prohibició a les finestres, etc.

activitat 18
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 PER ANAR MÉS LLUNY
Es podria proposar a l’organisme competent (administració, operador de transport)
la possibilitat de pintar amb grafits una paret de manera regulada. Posteriorment
es faria un concurs per a les escoles i entitats del municipi. 
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La seva història,
la meva història

CONCEPTES CLAU

Respecte, recerca, història.

ORGANITZACIÓ

Equips de quatre o cinc 
alumnes i grup classe.

ÀREES

Interdisciplinari (Ciències 
socials / Història, Llengua, 
Educació per a la 
ciutadania,TIC).
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

Aproximadament 6 hores:

1 hora de plantejament del 
treball i de l’estructura dels 
grups d’investigació.
3 hores (mínim) de recerca i 
elaboració del material.
2 hores de presentació de la 
investigació realitzada a tota 
la classe.

MATERIALS

Ordinador amb connexió  
a Internet, llibres i revistes 
especialitzades.
Power point.

AVALUACIÓ

S’avaluarà la feina 
d’investigació i 
aprofundiment de cada un 
dels equips, la implicació 
dels alumnes en la tasca 
i el compliment dels 
compromisos presos en el 
pla de treball que hagi fet 
cada equip.

També es valorarà el treball 
final presentat, escrit o en 
una presentació audiovisual.

Història dels transports públics.

DESCRIPCIÓ

Aquesta activitat es planteja com un treball coopera-
tiu de grups d’investigació o treball en projectes. 

A partir del tema “Història dels transports públics”, els 
alumnes escullen els subtemes (mitjans de transport) 
que estudiaran, l’elecció del mitjà a estudiar pot estar 
totalment oberta i no sols referir-se al tren, metro, au-
tobús o tramvia sinó també al cremallera de Núria o 
l’aeri de Montserrat o a trens concrets com ara el tren 
d’Olot així com els trens d’última generació.

Cada equip escull un d’aquests mitjans, planifica la 
feina i en busca informació consultant diverses fonts 
(biblioteques, museus, associacions d’amics dels fer-
rocarrils, revistes especialitzades o internet).

La informació s’analitza, es valora i se sintetitza fins 
a elaborar el treball escrit que, si fos possible, hauria 
d’anar acompanyat d’imatges, esquemes i frisos cro-
nològics que ajudessin a entendre l’evolució del mitjà 
estudiat a través del temps. També es pot suggerir 
organitzar la informació de manera més visual i fer-ne 
una presentació audiovisual (mitjançant el programa 
Power point, per exemple).

Durant la presentació els alumnes que escolten po-
den omplir un quadre resum on es ressenyi la infor-
mació més rellevant de cada un dels mitjans de trans-
port investigats. Alguns dels aspectes que es podrien 
recollir, a tall d’exemple: any d’inici del transport, utili-
tat inicial- utilitat actual, etapes i canvis soferts, dades 
del servei, curiositats... Un cop feta la presentació 
cada grup respon les qüestions que els plantegen els 
companys.

Finalment, es pot elaborar un mural amb tota la infor-
mació recollida i amb fotografies que mostrin l’evolu-
ció del mitjà de transport.

D’aquesta manera, tothom té una visió global de la 
història i l’evolució dels diferents mitjans de transport 
treballats.

activitat 19



19activitat

Re
d 

Do
t S

tu
di

o 
- 

iS
to

ck
Ph

ot
o

Gr
ah

am
 H

ey
w

oo
d 

- 
iS

to
ck

Ph
ot

o



Viatjar en companyia
és viatjar solidàriament

CONCEPTES CLAU

Respecte, solidaritat, 
compromís, convivència.

ORGANITZACIÓ

Treball en equip i grup 
classe.

ÀREES

Educació per la ciutadania, 
Ciències socials.
   
DURADA DE L’ACTIVITAT

1 hora i 30 minuts.

MATERIALS

Ordinadors, connexió a 
internet , programes de 
dibuix o disseny...

AVALUACIÓ

Observar durant el debat 
l’actitud de l’alumnat, la seva 
participació oberta i flexible 
i les ganes de contribuir 
a la millora de la societat 
per fer-la més justa, lliure i 
equitativa.

Es valorarà també el treball 
individual fet.

Decàleg de l’usuari de transport públic.

DESCRIPCIÓ

El grup classe fa una reflexió sobre quins hàbits de 
mobilitat permeten afavorir el transport en compa-
nyia, llavors, en grups de tres  o quatre persones 
s’elabora un llistat d’actuacions que afavoreixin l’ús 
del transport públic. Si s’ha realitzat l’activitat 3 sobre 
els hàbits de mobilitat, aquesta pot ser un punt de 
partida.

El grup classe es reuneix de nou i es fa un debat 
argumentant el llistat d’actuacions elaborat en petit 
grup. Es prioritzen i consensuen deu principis o acci-
ons que siguin favorables a la mobilitat en transport 
públic i en companyia o que serveixin per millorar-ne 
l’ús, la convivència i el respecte. Amb aquests prin-
cipis es redacta el decàleg de l’usuari del transport 
públic.

Finalment, de manera individual, cada alumne es-
criurà i acompanyarà d’il·lustracions, fotografies,... el 
decàleg consensuat entre tots. (poden fer també una 
presentació en Power point per mostrar-la a la resta 
de companys de l’escola o del centre.

Tots aquests treballs fets també es poden  difondre 
per diferents espais del centre o publicar-los en dife-
rents mitjans (pàgina web, revista escolar, AMPA...).
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Anem-hi tots junts.
Viatgem en companyia

Sortides i visites

Transports Metropolitans de Barcelona

 http://www.tmb.net

Oferta d’activitats 

• Visita al Centre de Regulació de Trànsit (CRT) 
1r i 2n Cicle de Secundària, Cicles Formatius i 
Batxillerats.

• Visita al Centre de Control de Metro (CCM) 
1r i 2n Cicle de Secundària, Cicles Formatius i 
Batxillerats.

• Què hi ha a l’estació? 
Cicle mitjà d’Educació Primària.

• 24 hores en autobús
Cicle Superior d’educació Primària.

• El teu bús
Educació Especial.

• Noves energies i transport
Cicles Formatius i Batxillerats.

• Els més petits van a l’estació de metro 
Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària.

• Anem a Montjuïc en transport públic 
Cicle Mitjà I Superior de Primària.

• Passeig per la història del transport públic de 
Barcelona
Batxillerats i Cicles Formatius.

• TMB a prop teu
1r i 2n Cicle de Secundària.

sortides i visites >>



• Visitem la cotxera del metro

Activitat adreçada a:
Primer i segon cicle de Secundària.

Lloc:
Cotxera de Sant Genís - Estació de Vall d’Hebron L-3 
- andana Trinitat Nova.

Durada:
60 minuts aproximadament.

Objectius de l’activitat:
Conèixer el funcionament general de la xarxa de me-
tro i les principals tasques que es desenvolupen en 
una cotxera, des que el tren hi arriba quan finalitza el 
seu servei, fins que el motorista el torna a agafar al 
dia següent. Es dóna especial importància a la pro-
moció del civisme en els transports públics.

Es treballen els següents conceptes:

• Funcionament de la xarxa de metro: la importància 
de les noves tecnologies i els requeriments medi-
ambientals.

• Indrets principals d’una cotxera: oficines, túnel de 
rentat (exteriors i baixos), tallers (manteniment i 
avaries), aparcament.

 
La visita s’inicia a la parada de metro de Vall d’He-
bron L-3, a l’andana direcció Trinitat Nova, on es re-
cull el grup.

Aquest es dirigeix a l’aula on es realitza la presentació 
i explicació i posteriorment s’efectua un recorregut 
pels espais més significatius de la cotxera.

Finalment es torna a l’aula i es fa un exercici de re-
flexió.

>>sortides i visites



RENFE: Rodalies Barcelona 

http://www.renfe.es/rodalies

Oferta d’activitats

Viu la història del ferrocarril
Al Museu de Vilanova i la Geltrú amb Renfe 
Rodalies.

Descobreix la màquina del temps molt a prop teu. 
Un espectacular museu per a tota la família on el 
passat i el futur del tren són els grans protagonistes.

Bitllet combinat: 
• Viatge en trens regulars de Rodalies des de 

l’estació d’origen, amb destinació a l’estació de 
Vilanova i la Geltrú. 

• Entrada al Museu del Ferrocarril de Vilanova i la 
Geltrú. 

• Tornada en tren de Rodalies a l’estació d’origen. 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

http://www.fgc.cat

Oferta d’activitats:

• El tren de vapor.
http://www.eltrendevapor.cat

• El tren de l’ensenyament.
http://www.eltrendelensenyament.cat/activitats

• Itinerari 1 - El transport Públic, transport sostenible
 
• Itinerari 2 - El tren i la història, El tren de vapor 

• Itinerari 3 - A. Sistemes de control, seguretat i 
manteniment 

• Itinerari 3 - B1. La resposta tecnològica 
(Cremallera)

 
• Itinerari 3 - B2. La resposta tecnològica 

(Cremallera + Funicular) 

• Itinerari 3 - B3. La resposta tecnològica 
(Vallvidrera)

• Tren dels llacs
www.trendelsllacs.cat

sortides i visites >>





www.transportpublic.org

info@transportpublic.org


