
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  

I TU,  
QUÈ EN PENSES? 

Material per a docents  
 
Educació Secundària 
12 a 16 anys 
 
 
 
 
 
  



 

 

ACTIVITAT PRÈVIA 

1. DESCRIPCIÓ 

A l’activitat prèvia es fa una aproximació als temes que es tractaran a l’activitat 
central del “I tu, què en penses?”, és a dir, els mitjans de transport, el civisme i la 
seguretat. En primer lloc, l’alumnat haurà de descobrir el desenvolupament que 
han tingut les xarxes de TRAM al llarg dels anys. Posteriorment, hauran de 
respondre un seguit de preguntes sobre seguretat i civisme dins i fora del 
tramvia.  
 
2. OBJECTIUS 

• Donar a conèixer com s’ha anat desenvolupant la xarxa de TRAM al llarg 
dels anys. 

• Aprendre quina és la manera més segura i cívica de viatjar en tramvia.  
 
3. CONTINGUTS 

• Els mitjans de transport públic, concretament la xarxa de TRAM, a la regió 
de Barcelona. 

• La seguretat. 
• El civisme.  

 
4. ENLLAÇOS  

• https://view.genial.ly/628c8ce9b1b19a00180d22af/interactive-content-tram-i-

tu-que-en-penses-previa 

 
5. ACTIVITAT 

• Aquesta activitat es desenvoluparà mitjançant la presentació interactiva 
de Genial·ly “I tu, què en penses?”. Primerament, s’hauran de completar dos 
mapes de les xarxes de TRAM (TRAMBAIX i TRAMBESOS), els quals 
apareixen separats en funció dels trams de línia que s’han anat 
desenvolupant al llarg dels anys.  
 
Posteriorment, l’alumnat haurà de resoldre un seguit de preguntes sobre 
seguretat i civisme, les quals tindran una opció correcta i una incorrecta.  

https://view.genial.ly/628c8ce9b1b19a00180d22af/interactive-content-tram-i-tu-que-en-penses-previa
https://view.genial.ly/628c8ce9b1b19a00180d22af/interactive-content-tram-i-tu-que-en-penses-previa


 

 

ACTIVITAT POSTERIOR 

1. DESCRIPCIÓ 

L’activitat consisteix a realitzar un treball posterior a l’activitat central “I tu, què en 
penses?”, posant èmfasi en els temes de seguretat i civisme, per tal de reflexionar 
sobre quines conductes són les més adequades a l’hora de desplaçar-se en TRAM 
i també a l’hora de fer ús de les seves instal·lacions. Per fer aquesta activitat, 
l’alumnat ha de realitzar un cartell d’una campanya publicitària sobre la seguretat 
i el civisme.  
 
A l’hora de fer el cartell han de tenir en compte tot el procés de creació: pluja 
d’idees, missatge que es vol donar, disseny, etc.  
 
2. OBJECTIUS 

• Reflexionar sobre quina és la manera més segura i cívica de desplaçar-se 
en TRAM. Assolir aquests conceptes i tenir la capacitat de transmetre-ho 
a la resta de la població. 

 
3. CONTINGUTS 

• La seguretat 
• El civisme 
• El TRAM, com a espai de tots i totes 
• Els béns comuns  

 
4. ACTIVITAT 

• L’activitat consisteix en realitzar un cartell per a una campanya publicitària 
que tingui com a temàtica el civisme, posant èmfasi al fet de validar el títol 
del transport o a la seguretat, tant dins del tramvia com als espais de fora 
del tramvia (parades, etc.).  
 
Una vegada acabat es pot fer una 
fotografia del cartell i penjar-la al 
Twitter amb l’etiqueta #TRAMeduca.  


