
TALLER 

 

L’AVENTURA URBANA 

� Educació Infantil  

� Durada: 1 hora i 15 minuts 

� Taller teatralitzat 

 

1. Objectius 

� Identificar les normes de circulació per poder respectar-les. 

� Prendre consciència i confiança per moure’s amb seguretat per la ciutat. 

� Descobrir els diferents mitjans de transport. 

 

2. Continguts 

Aquest taller consisteix en la resolució d’un conjunt de senzills enigmes que durà als nens i les 

nenes a haver de circular per una ciutat en miniatura fent veure que utilitzen diferents mitjans 

de transport com ara el cotxe, la bicicleta o anant a peu. Aquests desplaçaments, evidentment, 

s’hauran de fer respectant totes les normes de circulació. 

 

3. Relació amb els dissenys curriculars 

Els coneixements i habilitats que es treballen en relació als continguts dels següents àmbits 

d’experiència i desenvolupament de l’infant són: 

 

Competències transversals 

� Descoberta d’un mateix i dels altres 

- Domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi cos i 

utilització dels recursos personals de que disposa en la vida quotidiana. 

- Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge 

com a mitjà d’expressió i comunicació. 

- Progrés en l’adquisició d’hàbits relacionats amb el benestar corporal i la seguretat 

personal, així com l’inici d’hàbits d’ordre, constància i organització en les activitats en 

què participa. 

- Progrés en el domini de la coordinació i el control dinàmic del cos, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i en l’orientació a l’espai. 

- Domini progressiu del control i de la coordinació òculo-manual, així com de les habilitats 

manipulatives necessàries per explorar objectes i per ser cada vegada mes actiu i 

autònom en diferents situacions. 

- Iniciativa per dur a terme activitats i jocs, resolent les dificultats que es puguin 

presentar mitjançant la pròpia actuació o demanant als altres l’ajuda necessària i 

acceptant petites frustracions. 

- Disposició per establir relacions afectives positives amb les persones adultes i els infants 

amb els que comparteix situacions i activitats. 

 



� Descoberta de l’entorn 

- Comprensió i apreciació de l’entorn immediat, iniciant-se en el coneixement i 

l’adquisició de comportaments socials. 

- Orientació amb autonomia en els espais habituals i quotidians i inici en l'ús de termes 

relatius a l’espai (aquí, allà, dins, fora, amunt, avall, dreta, esquerra).  

- Orientació en les seqüències temporals en que s’organitza la vida diària i inici en l'ús de 

termes relatius a l’organització del temps (matí, tarda, ara, desprès, avui, demà). 

- Observació i exploració de l’entorn físic i social, planificant i ordenant la pròpia acció, 

constatant-ne els efectes i establint relacions entre la pròpia actuació i les 

conseqüències que se’n deriven. 

- Reconeixement de seqüències espacials, temporals i lògiques. 

 

� Comunicació i llenguatges 

- Comprensió de les intencions i dels missatges que li adrecen els les persones adultes i 

altres infants, identificant i emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació) 

i valorant el llenguatge oral com un mitjà de relació amb les altres persones. 

- Coneixement i utilització de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses 

(atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa). 

- Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral, mostrant un 

progressiu increment del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència (noms, 

adjectius, verbs), domini de la sintaxi (frases simples), i comprensió de variacions 

morfològiques (gènere, nombre). 

- Inici en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se entendre i 

escoltant als altres. 

- Record i relat d’experiències passades i relacionar-les amb situacions semblants o 

diferents. 

 

4. Descripció 

El taller es du a terme a l’espai “taller del transport” dins la nau del mNACTEC. Dos personatges 

ficticis rebran el grup escola i els acompanyaran a l’espai taller, que representa una ciutat en 

miniatura. Els dos personatges introduiran els alumnes a l’objectiu del taller: trobar la gorra 

d’un d’ells. Mitjançant les cartes escrites per un tercer personatge, el senyor STOP, es 

plantejaran un conjunt d’enigmes que serviran de fil conductor per anar descobrint l’espai taller 

i anar-hi circulant, coneixent diversos mitjans de transport així com les normes de circulació que 

cal tenir en compte per moure’s amb seguretat. 

 

5. Conceptes i vocabulari: convivència, senyals de trànsit, seguretat, mitjans de transport. 

 

Lloc de l’activitat: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)  

Adreça: Rambla d’Ègara, 270. TERRASSA. 

Telèfon de concertació de visites: 93 789 22 44.  

Consulta tota l’oferta educativa a: www.mnactec.cat/ofertaeducativa 


