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Justificació i descripció del projecte
Es pot treballar la mobilitat sostenible des de l’aula? Cal descobrir-la trepitjant el carrer?
Hi tenen una funció important els infants en la conscienciació familiar?  És important entendre el 
perquè de la mobilitat sostenible?
Responent positivament a aquestes  preguntes  és com hem creat aquest proposta.
 
Mobilitat, sostenibilitat, bicicleta, aire, salut, transport públic, aire.., aquests i molts més conceptes 
són l’eix central de la proposta
 

En una realitat en la que  el trànsit de vehicles a motor és una imatge quotidiana en tot el territori i, 
sobretot, en el paisatge urbà, saber-se moure’s amb facilitat i sense riscs en el seu entorn habitual o 
en les vies interurbanes és una nova competència a treballar.

L’educació per a la mobilitat és un instrument clau per a millorar la capacitat dels individus 
d’enfrontar-se amb l’actual model d’accessibilitat i desplaçament, ja que la seva seguretat o la dels 
seus conciutadans -segons el rol que s’hi jugui en cada moment- pot dependre de la seva actitud i de 
la seva forma d’actuar o reaccionar.

Es tracta  de canviar de mentalitat per arraconar progressivament l’actual model de mobilitat en 
favor d’un model sostenible que transmeti valors i actituds de civisme, tolerància i respecte per la 
resta de ciutadans, així doncs aquest són els valors bàsics que fomenta aquest projecte.

El projecte que presentem a continuació és una iniciativa orientada a treballar la mobilitat sostenible 
des de les unitats de coneixement i amb els recursos pedagògics i pràctics que s’emmarquen en el 
currículum dels diferents cicles educatius, des d’Educació infantil fins a Cicle Superior d’Educació 
primària, per tal d’ aproximar els nens i nens al concepte de la mobilitat sostenible, i fer-los adonar 
de la importància d’adquirir uns bons hàbits de mobilitat que contribueixin a fer de la ciutat un 
entorn més humà, tranquil i acollidor.

Es tracta de propostes que comparteixen el valor de la creativitat i l’esperit crític com a eix transversal, 
per tal de mostrar als infants la importància de la mobilitat sostenible des d’un punt de vista pràctic, 
funcional i vivencial.

El projecte presenta  diferents propostes didàctiques , de diferents durades, dificultats i temàtiques, 
amb l’objectiu que cada mestre/a pugui adaptar la proposta al que més li interessi segons 
eldesenvolupament curricular.  Cada proposta està descrita en una fitxa d’activitat on l’educador hi 
podrà trobar tot el necessari per desenvolupar-la.

Amb un  total de 4 activitats per cicle i 1 activitat que és transversal per tots els cursos, les propostes 
s’han basat en el treball de la mobilitat sostenible mitjançant  activitats i dinàmiques  que fomentin 
alhora les competències transversals pròpies del currículum.



Objectius del projecte
 Facilitar a l’equip docent un seguit de recursos per treballar la mobilitat sostenible a l’aula.

 Presentar la mobilitat sostenible com a un contingut curricular més.

 Combinar el treball de la mobilitat sostenible  amb el treball de competències transversals   
 pròpies del currículum



index d’activitats

A mi m’agrada més anar en... (EI)

Joc d’estació a estació (CI)

Movent-nos per la notícia (CM)

És qüestió de números (CS)
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A mi m’agrada més anar en...nom de l’activitat
Educació infantiledat recomanada

competències que treballa

1 hora de presentació
1 hora dibuix i explicació
 

durada aproximada

objectius

- Descobrir els diferents mitjançant de transport 
diferents al cotxe i que es poden utilitzar en l’entorn 
urbà
- Reflexionar sobre el procés de contaminació que 
generen els cotxes
- Analitzar a nivell personal quin vehicle es prefereix i 
perquè?

desenvolupament

El/la mestre/a portarà a l’aula diferents dibuixos de mitjans de transport per saber quin són els que coneix 
l’alumnat.

Cotxe- bicicleta- a peu- patinet- moto- autobús- tren

Després de preguntar als alumnes que en saben de cada un d’ells, se’ls explicarà que el cotxe és un dels 
més contaminants perquè treu molt fum i aquest fum és dolent per la salut, per tant se’ls convidarà a 
triar-ne un dels altres, el que més els agradi i que es dibuixin a  ells utilitzant-lo.

Un cop fet el dibuix explicaran a la resta de la classe  el perquè de la seva elecció

És realitzarà l’avaluació en el moment en que l’alumne/a 
expliqui el perquè de l’elecció

mètode d’avaluació

- Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
- Àrea de descoberta de l’entorn 
- Àrea de comunicació i llenguatges
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Joc d’estació a estaciónom de l’activitat
Cicle inicialedat recomanada

competències que treballa

- Competència artística i cultural

- Competència en el coneixement i 
   la interacció amb el món �ísic

- Competència social i ciutadania

- 30’ explicació i distribució de les caselles
- 1h de pintar i/o dibuixar
- 30’ de creació de les frases exemple: 
d’estació a estació tiro perquè sóc el millor
- 30’ de creació del joc
- 30’ creació de la fitxa
- 1h de joc

durada aproximada

objectius

-  Descobrir quin són els elements positius de la mobilitat sostenible
- Conèixer com afecten negativament a la mobilitat sostenible alguns 
elements com l’ús del vehicle privat, les congestions ,...
-  Fomentar el debat entre els/les  alumnes
-  Fomentar el treball cooperatiu
-  Treballar els rodolins

desenvolupament

La idea és construir un gran joc de la oca entre tots. La diferència és que enlloc d’oca a oca és diu d’estació 
a estació i tiro perquè soc el millor, fomentant així l’ús del transport públic.

Cada alumne/a és el responsable de pintar una casella. Les caselles es poden preparar abans pel 
professorat o bé deixar que ells mateixos  facin els dibuixos.
Per altra banda caldrà crear també els rodolins o frases necessàries per a cada casella destacada.

El que és important és que hi hagi les següents caselles:

- Estacions( poden ser unes 6 caselles) i estaria bé que combines estacions de diferents mitjans de 
transport públic.
- Sabates ( substitueixen als daus, per tant n’hi ha d’haver 2 ) fomentar l’anar a peu.
- Carrils bicis ( substituiria al pont del joc habitual)
- Congestió de trànsit ( substitueix al pou ): dues tirades sense jugar, o fins que un altre jugador hi caigui.
- Aire contaminat en molt accés ( com que no és pot circular cal recular fins a la casella nº5, on hi ha 
d’haver dibuixada una bicicleta. 

Cada grup pot inventar-se també altres caselles orientatives.
Una vegada acabades les caselles, es construeix entre tots un jocs de la oca gegant , enganxant-lo en una 
lona, o en un paper d’embalar.
Per fer les fitxes de joc, es poden fer en forma de transport i que cada nen/a hi afegeixi la seva foto.

Dibuixos ja preparats o fulls blancs, colors, enganxa, paper d’embalar 
o lona, cartolines, fotosrecursos necessaris

Es demanarà als alumnes què representa cada una de les 
caselles especials i que valorin si el mitjà de transport 
representat és positiu o no per la mobilitat sostenible.  

També se’ls demanarà que expliquin situacions reals que 
s’hagin pogut trobar, per exemple: heu estat mai 
encallats en una congestió de trànsit? Heu perdut el 
temps com en el joc?

mètode d’avaluació
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Movent-nos per la notícianom de l’activitat
Cicle mitjà o superioredat recomanada

competències que treballa

- 1h preparar entrevistes
- 4 hores enregistrar entrevistats
- 1 h de anàlisi i conclusions
- 2/3h de presentació de propostes creatives
+ part de edició de les imatges
 

durada aproximada

objectius

- Conèixer els hàbits de mobilitat de la gent
- Analitzar la informació recollida per tal de fer-ne un 
estudi
- Reflexionar sobre una realitat social com és l’ús del 
cotxe
- Crear propostes de canvi davant d’una problemàtica

desenvolupament

Es tracta de fer de reporter sortint a preguntar a la gent del carrer.

En primer lloc caldrà decidir quines preguntes es fan  tenint en compte que l’objectiu és saber quin és el 
mitja de transport majoritari de la població de Caldes, segons la franja d’edat, i saber també el motiu pel 
qual no n’utilitza d’altres.

Per grups es pot fer un total de 4 o 5 entrevistes. Aquestes es poden enregistrar per càmera o bé per veu.
Una vegada tots els grups tenen la informació a l’aula és farà un anàlisi i se’n trauran les conclusions 
corresponents
D’aquestes conclusions i aprofitant l’àrea de matemàtiques es poden fer gràfiques, etc...

Un cop definida clarament la realitat i analitzat el problema, la idea seria que els/les alumnes plantegin 
diferents propostes creatives per reduir  l’ús del transport privat, no compartit.
Les diferents respostes també es poden enregistrar en forma d’obra teatral, o simplement de presentació.

Un cop acabat tot el treball estaria bé editar el vídeo per poder-ne fer una presentació a nivell d’escola o 
local.

Càmeres per enregistrar, programa de composició de vídeosrecursos necessaris

Es passarà un petit test als alumnes amb les següents 
preguntes
 
- T’ha sorprès el que ha contestat la gent? Què 
t’esperaves?
- Creus que és possible algunes de les propostes de canvi 
que heu presentat?
- Creus que a la gent li costa canviar els seus hàbits?  
- Pensa en alguna manera que a casa teva podríeu 
modificar els hàbits i que alguns dels moments que 
utilitzeu el cotxe poguéssiu utilitzar un altre transport.

 

mètode d’avaluació

- Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció 
amb el món �ísic
- Competència social i ciutadania
- Àrea matemàtica
- Educació artística
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És qüestió de númerosnom de l’activitat
Cicle superioredat recomanada

competències que treballa

- Entre 3-4 hores de recerca
- Entre 3 i 4 hores de preparació de 
l’exposició
- 1 hora d’exposar els diferents grups

durada aproximada

objectius

- Cercar diferents curiositats en relació a la mobilitat 
sostenible en forma numèrica
- Analitzar i recollir de forma ordenada la diferent 
informació que podem trobar per internet
- Aprendre a presentar de forma correcte la informació 
que es vol donar.

desenvolupament

La proposta passa per treballar la mobilitat sostenible mitjançant informacions numèriques  fet que 
permeti recerca informacions i anècdotes  impactant i de fàcil recordar per el que ho està llegint.
Per tant la proposta consta de dos parts diferenciades, recerca informació i presentar-la en forma 
d’exposició.

Exemples:
Quants cotxes hi ha a Caldes ? i quantes bicis?
Quina  és la franja d’edat de les persones que utilitzen més la bici?
Quantes línies de transport públic hi ha?
Quants kilòmetres tenen els camins escolars segurs?
 
Es pot dividir els alumnes amb diferents grups i que cadascú faci recerca només d’un tram de la 
informació

* Mobilitat - números i bicicletes
* Mobilitat - números i cotxes
* Mobilitat - números – a peu
* Mobilitat - números – transport públic
* Mobilitat - números. Riscos per la salut

Un cop realitzada l’exposició aquesta es pot deixar en algun punt de 
l’escola perquè la vegin els altres alumnes i fins i tot es pot obrir a les 
famílies.

altres propostes

L’avaluació es centrarà es aquelles coses que més els han 
sorprès de la informació recollida i en analitzar la 
dificultat per crear una exposició que mostri tot allò que 
volien mostrar i com ho volien.

mètode d’avaluació

- Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció 
amb el món �ísic
- Competència social i ciutadana
- Àrea matemàtica
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