Viatge al món dels TRENS
Educació Infantil
Descripció i contingut de l’activitat
Un petit viatge de primers descobriments. Una passejada pel Museu per a que els
més petits descobreixin el seu entorn més proper i puguin veure els trens de ben a la
vora, poder descobrir formes, colors i noms. Un recorregut per viure la història en
primera persona en aquest viatge a través del temps. Una visita guiada de primeres
descobertes per conèixer les principals característiques del món ferroviari.
Durada màxima 1 hora i 30 minuts

Metodologia:
Activitat de motivació, manipulació, exposició de continguts, observació i diàleg.

Objectius de l’activitat (mínim 3 objectius)
1. Fomentar la curiositat i les ganes d’explorar el seu entorn més proper.
2. Familiaritzar els nens i les nenes amb els trens de la nostra col·lecció i els nostres
espais.
3. Apropar-los al nostre Museu i que tinguin la possibilitat de sortir de l’aula per
aprendre coses noves des de ben petits.
4. Fomentar la convivència, la seguretat i l’autoprotecció en l’ús d’aquests mitjans de
transport.

Objectius referits a actituds, valors i normes
1. Mostrar interès pel que ens envolta
2. Fomentar l’estima pel Bé Comú
3. Ser conscient del que ens uneix i ens diferencia amb la resta.

Competències bàsiques
- Competència d’autonomia i iniciativa personal
- Competència aprendre a aprendre
- Competència social i ciutadana

CONEIXEM-NOS

VISITEM EL MUSEU

QUÈ FAREM?

Veurem els trens molt de prop mentre visitem l’interior i
l’exterior del Museu

QUINS
CONEIXEMENTS
ADQUIRIREM?

Sabrem identificar els elements principals dels trens

QUÈ
APRENDREM?

COM HO
FAREM?

❏ A comunicar-nos, a descobrir, a experimentar
❏ A progressar en el moviment i el domini del cos
❏ A entendre el món que ens envolta
❏ A anar creixent en autonomia i autoestima
❏ A ser creatius
Visitarem el Museu per dins i per fora
Pujarem als trens més emblemàtics del Museu
El/la dinamitzador/a ens parlarà de l’evolució del món
ferroviari com a sistema de transport

DURACIÓ

GRUPS

PREU

60 / 90 minuts

Grup classe

4,5€ per alumne

CONCEPTES RELACIONATS:
Introducció a les formes bàsiques i la seva associació en relació a les formes dels trens
(rodó, quadrat...),colors i noms. Cançons de trens...

CONTEXT (HISTÒRIC, GLOBAL, LOCAL, TÈCNIC, INDUSTRIAL, FERROVIARI, ETC.):
Tot aprofitant que al Museu es troben peces úniques i pioneres en la història del
funcionament del ferrocarril al nostre país, intentar la introducció del concepte
“primer”.
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