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Conte Tren és una visita especial basada en els contes de la “Col·lecció
de Contes del Museu del Ferrocarril de Catalunya. Fins ara s’han editat
tres contes, que han estat adaptats també amb lectura fàcil i compten
amb unes maletes que es poden demanar per tenir-les a classe i
preparar prèviament la visita al Museu. 
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MetodologiaMetodologia
Activitat de motivació, exposició de continguts, observació, ludificació i diàleg.
 

 Rotonda 
 Locomotora de vapor Teresita
 Locomotora de vapor Mataró
 Locomotora de vapor Mamut 
 Locomotora de vapor Mikado
 Dresina de Vies i obres 

L'activitat es tracta d'una visita ambientada en els contes del MFC a partir del fons
patrimonial del Museu, amb l'opció de preparar la visita prèviament amb unes
maletes expressament elaborades. Si es demana amb anticipació una de les
maletes, es podrà tenir durant una setmana a la classe. A la maleta hi ha una sèrie
de recursos amb els que apropar-se al món del ferrocarril i del Museu.
Durant la visita el que es pretén és que els nens i les nenes intentin identificar les
parts i els elements principals de les locomotores de vapor i, si han tingut la
maleta amb el pre-conte, recordin alguns dels conceptes treballats. Es farà un
itinerari per tal que l'alumnat pugui veure en directe els trens dels quals parlen els
contes, i fer-se una idea del que explica el protagonista dels relats. 
Es farà un breu recorregut  al voltant de la Rotonda, una presentació especial dels
nostres trens més característics, i pujaran en algun dels vehicles habilitats amb
escales.
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Breu descripció de l'activitatBreu descripció de l'activitat

Competències ClauCompetències Clau
Competència d’autonomia i iniciativa personal
Competència aprendre a aprendre
Competència social i ciutadana
Competència lingüística
Competència matemàtica
Competència artística i cultural

 
 



Objectius de l'activitatObjectius de l'activitat
Fomentar la curiositat i les ganes d’explorar el seu entorn més proper.
Familiaritzar els nens i les nenes amb els trens de la nostra col·lecció i els
nostres espais.
Apropar-los al Museu i que tinguin la possibilitat de sortir de l’aula per
aprendre coses noves des de ben petits.
Fomentar la convivència, la seguretat i l’autoprotecció en l’ús d’aquest
mitjà de transport (què s’ha de fer i què no).
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Objectius referits a actituds, valors i normesObjectius referits a actituds, valors i normes
Mostrar interès pel que ens envolta
Fomentar l’estima pel Bé Comú
Ser conscient del que ens uneix i ens diferencia amb la resta.
Valors que es treballaran amb els contes: Saber escoltar, Curiositat, Sensibilitat,
Laboriositat, Autoprotecció, Autoestima, Autocontrol, Iniciativa, Reflexió,
Optimisme, Alegria personal, Autoconeixement, Empatia, Autocrítica, Sentit crític i   
validesa de la diferència.

Diversitat i inclusióDiversitat i inclusió
Tot i ser una activitat d’educació no formal, aquesta ha estat
pensada per acomplir amb el Decret 150/2017, del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya referent l’atenció educativa a l’alumnat en
el marc d’un sistema educatiu inclusiu pel qual es regula l’atenció
educativa de tot l’alumnat, defensant unes pràctiques inclusives a
l’hora de desenvolupar l’activitat i ressaltant el gran compromís del
Museu del Ferrocarril de Catalunya amb l’escola de tots i tothom.
L’activitat es desplegarà seguint un criteri de flexibilitat que permeti
complementar el procés d’ensenyança-aprenentatge d’una forma
òptima que contempli en tot moment la coordinació i cooperació
entre el Museu del Ferrocarril de Catalunya i les institucions
d’ensenyança reglada.



Objectius de desenvolupament sostenibleObjectius de desenvolupament sostenible
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