
CATÀLEG 
D’ACTIVITATS

CURS 2021-2022



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. 

Lloc: Centre educatiu / on-line
Durada: 1h / 40 min

Els nens i nenes participen, mitjançant l’ús de les noves 
tecnologies, en un joc de preguntes-respostes per tal 
de conèixer aspectes rellevants de tots els transports 
públics. També experimenten, amb un joc interactiu, la 
importància de les actituds cíviques i respectuoses en 
el transport públic. L’activitat es complementa amb una 
visita virtual a les cotxeres del TRAM.  

Lloc: Centre educatiu / on-line
Durada: 1.30h / 1.15h

Activitat per treballar la mobilitat sostenible i les 
bones conductes en la mobilitat. A través de diverses 
activitats els nois i noies coneixeran i valoraran els 
diferents mitjans de transport des d’una perspectiva 
mediambiental, tenint en compte aspectes com la 
contaminació atmosfèrica i acústica, l’eficiència 
i sostenibilitat.

Lloc: Centre educatiu / on-line
Durada: 2h / 1.15h

Mitjançant l’ús de les noves tecnologies i del visionat 
d’un vídeo, els alumnes reflexionen al voltant dels 
diferents transports públics que tenen a l’abast, quina 
utilitat tenen per a ells/es, quins són els avantatges 
del TRAM i la importància que els usuaris tinguin un 
comportament cívic i que es respectin les mesures 
de seguretat.

Lloc: Centre educatiu / on-line
Durada: 2h / 1.15h

Els nens i nenes han de simular, amb el suport de les 
noves tecnologies, la planificació i la realització d’un 
viatge amb tramvia, des d’on som fins on volem anar, 
passant per com i on hem de trobar aquesta informació. 
L’objectiu és treballar l’autonomia dels nens i nenes i les 
bones conductes dins del transport públic. Per finalitzar 
l’activitat es fa la visita virtual a les cotxeres del TRAM.

Lloc: Centre educatiu / on-line
Durada: 1.30h / 1.15h

Un/a jugador/a professional de tennis adaptat, 
transmetrà la importància de l’esport adaptat,  
els valors que se’n desprenen i la normalització amb  
la relació entre persones amb independència de  
les seves capacitats. A més, podreu visitar el torneig 
internacional TRAM Barcelona Open al Reial Club 
Polo de Barcelona.

Lloc: Centre educatiu
Durada: 1.30h 

En aquesta activitat s’aprèn, amb el suport de les noves 
tecnologies, el recorregut de l’energia des que es genera 
fins que fa funcionar el tramvia. S’analitzen les principals 
fonts de generació d’energia elèctrica i el seu impacte 
en el medi, i s’identifiquen les diferents activitats 
professionals necessàries per fer funcionar un tramvia.

Lloc: Centre educatiu / on-line
Durada: 2h / 1.15h
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2-6
anys

Els infants, amb el suport de les noves tecnologies, es 
converteixen en petits investigadors del TRAM. A partir 
d’un joc interactiu de preguntes i pistes, descobreixen i 
coneixen les parts més importants del tramvia. Per finalit-
zar, es fa una visita virtual a les instal·lacions del TRAM.

Lloc: Centre educatiu / on-line
Durada: 1h / 1h

INVESTIGA EL TRAM

6-8
anys

12-18
anys

Totes les activitats es poden realitzar 
adaptades per grups amb necessitats 
educatives especials.



Informació i reserves al 93 851 51 58  
de 9 a 14h de dilluns a divendres

info@trameduca.cat

CONTACTA’NS


