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Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, a través del seu 
Programa pedagògic, desenvolupa 
diverses activitats per al coneixement 
i el foment del transport públic  
a les escoles. 

Són activitats guiades que tenen  
lloc en diferents espais i instal·lacions 
de Ferrocarrils de la Generalitat  
de Catalunya i l’objectiu de les quals 
és treballar la importància de la 
utilització dels transports públics  
i les normes de civisme i seguretat.

Aquest programa vol acostar els 
més joves al món del ferrocarril per 
tal de sensibilitzar-los i formar-los 
en el coneixement, el funcionament 
i la gestió del transport sostenible, 
la mobilitat i el respecte per 
l’entorn en el qual vivim mitjançant 
activitats  pedagògiques i d’acord 
amb el currículum educatiu del 
Departament d’Ensenyament  
de la Generalitat de Catalunya.
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CURS 2021-22

Els serveis d’FGC: les estacions i els trens1 ACTIVITAT 1 Educació Infantil i Primària

CONEIXEMENT DEL TREN I DE L’ESTACIÓ

Activitat guiada en la qual es treballa el funcionament d’una estació d’FGC i el 
coneixement de les seves instal·lacions. 
L’objectiu és aprendre i observar l’estació i l’accés al tren d’acord amb criteris de 
civisme i seguretat per a les persones.

  Visita a una estació d’FGC propera al centre escolar.
  Importància de la compra i validació de títols de transport.
  Com accedir a l’andana: normes bàsiques de seguretat  
i interpretació dels elements d’informació i dels senyals.

  Viatge amb tren: seguiment de les normes de 
convivència i civisme.

Activitat i viatge: 2,20 € per alumne.



CONEIXEMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC: EL TREN I EL FUNICULAR

Activitat guiada en la qual es treballen les normes de civisme 
i seguretat per viatjar i el funcionament del funicular.

  Visita a una estació d’FGC de la línia Barcelona - Vallès.
  Viatge amb tren i amb el funicular de Vallvidrera.
  Visita a la sala de màquines del funicular.

Activitat i viatge: 2,20€ per alumne

Coneixement del transport públic: 
El Tren i el Funicular de Vallvidrera

2 Educació Infantil i Primària
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ACTIVITAT 2



Operacions, seguretat i manteniment. 
Coneix el ferrocarril des de dins.

3 Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

ACTIVITAT GUIADA ALS TALLERS DE FERROCARRILS A RUBÍ I CONEIXEMENT  
DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE OPERATIU DE RUBÍ (COR)

Als tallers del COR, els alumnes coneixen els diferents tipus de manteniment  
i reparacions que es porten a terme diàriament per tenir els trens sempre  
a punt i garantir un bon servei. Se’ls fa reflexionar sobre l’esforç i la despesa  
de diner públic que això suposa.

El coneixement del COR permet entendre com es gestiona la 
xarxa de trens d’FGC per tal que l’alumne valori el servei de 
mobilitat de Ferrocarrils i l’atenció al client. 

Activitat, material i viatge: 3,30 € per alumne.
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ACTIVITAT 3
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Evolució i història del tren. 
Descobreix l’evolució del ferrocarril.

4 Educació Infantil i Primària

CONEIXEMENT DEL TREN I LA SEVA HISTÒRIA

Activitat guiada al Centre d’Interpretació del Ferrocarril de l’estació de Marto-
rell Enllaç en la qual es treballa la història i l’evolució del tren i la repercussió que  
ha tingut en la transformació de la societat. 

L’objectiu és adquirir hàbits que portin a utilitzar el tren i el transport públic en 
general d’acord amb les normes de civisme i seguretat.

  Visita a una estació d’FGC de la línia Llobregat - Anoia.
  Viatge amb tren fins al Centre de Martorell Enllaç. 
  Exposició atractiva, didàctica i educativa  

    al Centre d’Interpretació.

Activitat i viatge: 2,20€ per alumne.

ACTIVITAT 4



Telèfons: 
93 366 30 06
93 366 33 73

Horari per a reserves: 
de 8.30 a 14.00h

Més informació:
info@eltrendelensenyament.cat
www.eltrendelensenyament.cat

Educació infantil, 
primària i secundària, batxillerat 
i cicles formatius.
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