
EMPRENEDORS IEMPRENEDORS I
FERROCARRILFERROCARRIL

  
Guia del DocentGuia del Docent

  

P R O G R A M A  E D U C A T I U  E S C O L A R
2 0 2 2  -  2 0 2 3  

E D U C A C I Ó  P R I M A R I A



Estació de trens de Vilanova
Monument al promotor del ferrocarril.
Dipòsit d’aigua original/Espai Gumà.
Rotonda.
Bogie Harlan.
Cotxe de viatgers Harlan.
Locomotora Mataró i Cotxes de viatgers
Locomotora de vapor Mamut
Locomotora de vapor Mikado

És una activitat pensada per entendre la història contemporània del ferrocarril
alhora que es treballa amb peces originals, servint de fil conductor els
empresaris d'aquella època que van contribuir a l'arribada del ferrocarril al
nostre país. Es repassarà també la configuració urbanística de les ciutats del
segle XIX, la seva societat i l'economia. L'activitat consisteix en una visita
guiada alhora que es fa la descoberta de certs vehicles històrics que serviran
per entendre la idiosincràsia típica de les societats de la industrialització.

ITINERARI:

 

Emprenedors i Ferrocarril és una visita guiada que busca incentivar l’esperit
emprenedor i de descoberta en els nens i nenes dels darrers cursos de
Primària, i nois i noies d’ESO en endavant. Alhora entendran perquè les
seves ciutats s’han configurat d’una manera determinada,i com eren les
persones que van portar a terme aquest canvi. Al llarg del recorregut de la
visita podran entrar en contacte amb peces i vehicles clau de la col·lecció
del Museu i de la nostra història contemporània i aprofundir en les
implicacions de l’evolució del ferrocarril en l’urbanisme, l’economia, la
societat i altres aspectes d’una manera diferent. 
Aquesta visita aprofundeix més en aspectes socials i humanístics i no tant,
però també, en els tècnics i científics, per la qual cosa consta d’un marcat
caràcter transversal.
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MetodologiaMetodologia
Exposició de continguts, observació, debat i diàleg.

Breu descripció de l'activitatBreu descripció de l'activitat



Transmetre la importància del que van fer els prohoms de finals
del segle XIX a molts indrets del nostre país. Personatges
rellevants del comerç i la indústria que van invertir els seus
capitals per millorar les localitats on havien nascut, com a
exemple a Vilanova i la Geltrú: Francesc Gumà i Ferran i algunes
de les seves fites: l’arribada del ferrocarril, el primer banc de
Vilanova, allargament de la Rambla, el parc Gumà...etc.
Revisar alguns conceptes històrics i socials: els Indianos i el seu
esperit aventurer, anar a fer les Amèriques...etc.
Donar a conèixer la construcció de la línia ferroviària de Barcelona
fins a Vilanova (túnels del Garraf) i el material rodant que en
Senyor Gumà va dur d’Amèrica (els vehicles més moderns i
innovadors de l’època a Europa i Espanya).

 Competències ClauCompetències Clau
Competència d’autonomia i iniciativa personal
Competència aprendre a aprendre
Competència social i ciutadana
Competència lingüística
Competència artística i cultural
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Objectius referits a actituds, valors i normesObjectius referits a actituds, valors i normes
Mostrar interès i generar diàleg a través de preguntes per facilitar la
comprensió.
Ser conscient de l’evolució i desenvolupament de fets històrics.
Fomentar el respecte i l’estima pel Bé Comú.

 
 

Objectius de l'activitatObjectius de l'activitat

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 per el 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 desenvoluparà seguint un criteri de flexibilitat que permeti
complementar el procés d’ensenyança-aprenentatge d’una forma optima
que contempli en tot moment la coordinació i cooperació entre el MFC i les
institucions d’ensenyança reglada.



Objectius de desenvolupament sostenibleObjectius de desenvolupament sostenible
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