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TRANSPORTS 
METROPOLITANS DE 

BARCELONA 
 
 
El projecte TMB EDUCA és l’expressió de la voluntat educativa de TMB i 
de la seva implicació amb la resta d’entitats que formen la xarxa 
educativa de Barcelona. 
 
El transport públic forma part de l’entorn i com a tal, forma part de la 
comunitat educativa ciutadana de Barcelona i la seva àera 
metropolitana.  Des de TMB s’ofereix l’oportunitat de generar 
aprenentatge i formació en l’àmbit dels valors, emmarcat en el 
compromís ciutadà per a una educació al servei de la cohesió social. 
 
El projecte TMB EDUCA ofereix un programa d’activitats de suport als 
centres escolars per treballar tots els aspectes relacionats amb els 
transports públics de Barcelona, dins el currículum escolar. 
 
 
OFERTA ACTIVITATS (Resum) 
 
Visita al Centre de Regulació de Trànsit (CRT) 
 1er i 2n Cicle de Secundària, Cicles Formatius i Batxillerats. 
Visita al Centre de Control de Metro (CCM) 
 1er 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 
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VISITA AL CENTRE DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT (CRT) 
 
Activitat adreçada a 1er i 2n Cicle de Secundària, Cicles Formatius i 
Batxillerats. 
 
Durada: 90 min aproximadament 
 
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT: donar a conèixer com es realitza el control 
de la xarxa d’autobusos i quines són les mesures de seguretat de la 
regulació del trànsit. Aconseguir que els escolars prenguin consciència 
de la importància del transport públic en la vida quotidiana i la necessitat 
d’adopció d’hàbits de comportament cívics.  
 
Es treballen els següents conceptes: 
- Les característiques de la flota d’autobusos 
- L’organització necessària per al  correcte funcionament de la xarxa 
- Les tasques i les funcions del centre de control de trànsit i el SAE 
(Sistema d’Ajut a l’Explotació) 
- Els sistemes de control i seguretat dels autobusos. 
- El bon funcionament de la xarxa: un objectiu compartit (respecte del 
carril bus, compliement de les normes de convivència...) 
 
L’activitat es realitza a partir de l’explicació per part de l’educador dels 
contiguts de la visita... Com a suport per a l’activitat els nois i noies 
disposen d’un dossier que van completant a mesura que reben les 
explicacions. 
 
VISITA AL CENTRE DE CONTROL DE METRO (CCM) 
 
Activitat adreçada: 1r i 2n Cicle de Secundàdira, Cicles Formatius i 
Batxillerats. 
 
Durada: 90 min aproximadament 
 
Objectius de l’activitat: Conèixer com es duu a terme el control integral 
de la xarxa de metero i donar rellevància al paper del metro a la ciutat 
per garantir una mobilitat sostenible. 
 
Es treballen els següents conceptes: 
 
- El funcionament de la xarxa de metro 
- Les tasques i les funcions del centre de control de metro 
- El necessari paper dels usuaris per garantir el correcte funcionament 
del servei: les normes de convivència i el reglament de viatgers. 
 
L’activitat es realitza a partir de l’explicació per part de l’educador dels 
contiguts de la visita. Com a suport per a l’activitat els nois i noies 
disposen d’un dossier que van completant a mesura que reben les 
explicacions. 
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QUÈ HI HA A L’ESTACIÓ? 
 
Activitat adreçada a: Cicle mitjà d’Educació Primària. 
 
Durada: 60 minuts aproximadament 
 
Objectius de l’activitat: Conèixer el funcionament d’una estació i 
l’impacte en el seu entorn amb la visita a l’estació de mentro més 
propera al centre escolar. 
Es treballen els següents conceptes: 
- Com moure’s per una estació 
- Els sistemes d’informació, senyalització i seguretat al metro 
(megafonia, videovigilància, l’atenció al client...) 
- El funcionament del metro i l’accessibilitat 
- Les normes de convivència al transport públic 
 
L’activitat es realitza en una primera part a l’andana de l’estació i 
seguidament dins el vagó del metro, ja que es programa un petit viatge 
fins a l’estació següent i es torna a la d’origen. 
 
24 HORES EN AUTOBÚS 
 
Activitat adreçada: Cicle Superior d’educació Primària 
 
Durada: 90 min aproximadament 
Objectius de l’activitat: conèixer el funcionament general de la xarxa 
d’autobusos i les principals tasques que es desenvolupen en una 
cotxera, des que l’autobús hi arriba quan finalitza el seu servei, vins que 
el conductor el torna a agafar al dia següent. Es dóna especial 
importància a la promoció del civisme en els transports públics. 
Es treballen els següents conceptes: 
- Funcionament de la xarxa d’autobusos 
 - la importància de les noves tecnologies 
 - els requeriments mediambientals 
- Indrets principals d’una cotxera 
 - oficines 
 - túnel de rentat 
 - tallers (manteniment i avaries) 
 - aparcament 
 
La visita s’inicia a la parada de metro convinguda (Valldaura, Canyelles o 
Mundet) on es recull el grup amb un autobús. Aquest es dirigeix a la 
cotxera i amb els alumnes a dins inicia el recorregut guiat per la mateixa. 
Després el grup es dirigeix a l’aula on es desenvolupa un joc 
d’aprenentatge. 
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EL TEU BUS 
 
Activitat adreçada: educació especial 
Durada: 75 minuts aproximadament 
Objectius de l’activitat: oferir la possibilitat de conèixer en profunditat 
tots els elements que composen un autobús, principalment aquells que 
serveixen per aportar seguretat i comoditat a l’usuari. 
Es treballen els següents conceptes: 
- Vom viatjar en autobús 
- Els serveis als viatgers 
- Les normes de convivència i el reglament dels viatges 
- Transport per a tothom: l’accessibilitat 
 
L’activitat es complementa amb la preparació d’un recorregut, on es 
treballen tots els elements a tenir en compte a l’hora de planificar i 
viatjar en transport públic. 
 
 
NOVES ENERGIES I TRANSPORT 
 
Activitat adreçada: cicles formatius i batxillerats 
 
Durada: 90 minuts aproximadament 
 
Objectius de l’activitat: conscienciar als escolars de la importància dels 
transports públics per garantir una mobilitat sostenible i segura. 
Difondre la tasca que TMB realitza en la cerca d’energies alternatives 
que compatibilitzin el servei de transport públic amb la reducció de 
l’impacte mediambental que generen. 
 
Es treballen els següents conceptes: 
 
- El transport públic com alternativa de mobilitat sostenible 
- TMB com a pionera en la cerca de combustibles més ecològics 
- Proves de funcionament i rendiment de motors menys contaminants 
(gas liquat del petroli, gas natural comprimit, catalitzadors, carburants 
reciclables, motors elèctrics, pila d’hidrògen...) 
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ELS MÉS PETITS VAN A L’ESTACIÓ DE METRO 
 
Activitat adreçada a: educació infantil i cicle inicial d’educació primària 
Durada: 40 minuts aproximadament 
Objectius de l’activitat: conèixer el funcionament d’una estació i el que 
representa per al seu entorn. 
 
Es treballen els següents conceptes: 
- Com moure’s per una estació 
- Els sistemes d’informació i seguretat al metro (megafonia, 
videovigilància, l’atenció al client) 
- El funcionament del metro i l’accessibilitat 
- Els comportaments dels usuaris que faciliten el correcte funcionamente 
del servei. 
- Actitut responsable respecte a la resta d’usuaris i a les instal.lacions 
del metro. 
 
L’activitat es realitza a diferents espais de l’estació: a l’entrada, a 
l’andana, en un petit trajecte dins del vagó del metro fins a l’estació 
següent i es torna a l’origen, i d’un joc final on els més petits assimilen 
que el metro funciona amb tracció elèctrica. 
 
ANEM A MONTJUÏC EN TRANSPORT PÚBLIC 
 
Activitat adreçada a: Cicle Mitjà i Superior de Primària 
Durada: 90 minuts aproximadament 
Es treballen els següents conceptes: 
- Identificar i conèixer el Funicular de Montjuïc com a integrant del 
transport públic i el Telefèric de Montjuïc com a transport d’oci. 
- Prendre consciència del personal i la tecnologia necessària per a 
aconseguir un funcionament correcte.  
- Ser conscientes de les repercussions dels comportaments cívics i 
incívics al transport públic. 
 
L’activitat es realitza al Funicular de Montjuïc, visitant la sala de 
màquines i el lloc de control.  Posteriorment al Telefèric de Montjuïc 
s’observa la tecnologia d’aquest sistema de transport i el punt de control 
de l’estació motriu. 
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PASSEIG PER LA HISTÒRIA DEL TRANSPORT PÚBLIC DE BARCELONA 
 
Activitat adreçada a: batxillerats i cicles formatius 
Durada: 90 minuts aproximadament 
 
Objectius de l’activitat: conèixer la història del transport públic de 
Barcelona relacionat amb l’evolució de la ciutat. 
 
Es treballen els següents conceptes: 
- Evolució del transport públic a Barcelona 
- El transport públic a Barcelona en l’actualitat 
- Valoració del transport públic com a bé comú 
- Importància del transport públic en la vida quotidiana 
 
L’activitat es realitza sobre vehicles històrics tant d’autobús com de 
metro combinant imatges d’ahir i d’avui. 
 
 
TMB A PROP TEU 
 
Activitat adreçada a: 1r i 2n cicle d’educació secundària 
Durada: 60 minuts aproximadament 
 
Objectius de l’activitat: que el snois i les noies aprenguin a organitzar un 
itinerari amb transport públic i tots els aspectes relacionats amb la 
preparació d’aquest, mitjançant la utilització de les noves tecnologies. 
 
Es treballen els següents conceptes: 
- Conèixer la xarxa de transport públic a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
- Ser capaç de planificar un recorregut cominant diferents mitjans de 
transport públic, utilitzant les diverses eines que l’usuari té al seu abast. 
- Analitzar i fomentar els recorreguts més adients per a la seva 
autonomia en funció dels seus interessos. 
- Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a 
partir de fonts diverses (directe i indirecte, escrites, gràfiques, 
audiovisuals, i amb diferents suports especialment els relacionats amb 
les TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


