GUIA DIDÀCTICA

MIRA
EL TRAMVIA
Material per a docents
Educació Infantil
2 a 6 anys

1. DESCRIPCIÓ
A través del conte “Mira el Tram” coneixerem la vida d’un tramvia durant una
jornada, des que es lleva fins que se’n va a dormir. Hi trobarem diferents
animacions amb les quals podrem interactuar i explorar diversos aspectes de
viatjar amb tramvia.

2. DESTINATARIS
Nens i nenes de 2 a 6 anys.
3. OBJECTIUS
3.1. Objectiu general
Donar a conèixer el TRAM com a transport públic i potenciar-ne el bon ús, tot
promovent el civisme i la responsabilitat comuna.
3.2. Objectius específics
•
•
•
•
•

Aprendre com és un tramvia, tant per dins com per fora.
Conèixer el funcionament del tramvia en el seu dia a dia i els diferents
elements que el caracteritzen.
Aprendre com ens hem de comportar tant dins del tramvia com a fora
(parades).
Conèixer com s’utilitza el tramvia i quins passos hem de seguir a l’hora de pujar-hi.
Saber que el tramvia com a transport públic té una normativa de
comportament per potenciar el civisme.

4. CONTINGUTS
a. Els mitjans de transport
• Coneixement del tramvia com a transport públic que podem utilitzar per
moure’ns per la ciutat i els voltants.
• Identificació del tramvia: com és, quins elements el formen i com
funciona.

b. Desplaçament en tramvia
• Reconeixement i descripció dels elements que conformen els
desplaçaments en tramvia.
• Observació indirecta de les característiques d’un viatge en tramvia.
c. Seguretat en el desplaçament
• La mobilitat: principals normes de convivència i seguretat al tramvia.
• Adopció d’actituds prudents per a la seguretat pròpia i la dels altres.
d. Civisme
• Valoració de la importància de fer un ús correcte dels mitjans de transport
i de validar el bitllet.
• Valoració dels comportaments individuals que afecten la nostra mobilitat i
la dels altres.
e. Sostenibilitat
• Mobilitat sostenible: la mínima despesa energètica possible amb el mínim
impacte ambiental.
• Discriminació positiva dels mitjans de transport menys nocius envers el
medi ambient.

5. EIXOS D’APRENENTATGE
•
•
•
•

A comunicar-nos
A tenir curiositat, a descobrir, a experimentar
A entendre el món que ens envolta
A anar creixent en autonomia i autoestima

6. METODOLOGIA
•

A l’aula, seguint el conte “Mira el Tram”, l’educador/a ensenya als alumnes
el tramvia. Per acabar, l’alumnat fa una visita virtual per les cotxeres i
realitza un petit joc interactiu de preguntes i respostes. És una activitat
presencial, d’escolta activa i participativa.

L’activitat es pot dur a terme en format presencial al centre educatiu, o
bé, en format on line.
7. TEMPORALITZACIÓ
•

1 hora

