NOTA DE PREMSA

La xarxa de transport de Barcelona, nou entorn
d’aprenentatge de l’alumnat de secundària al programa
ÈXIT
•

El taller “TMB es mou per l’educació” vol millorar l’èxit escolar de
l’alumnat d’ESO treballant les competències comunicatives, les
matemàtiques, el civisme i el respecte pel medi, entre d’altres, a través
del coneixement del funcionament i la gestió de la xarxa de transport de
Barcelona.

•

L’activitat és fruit d’un conveni de col·laboració entre el Consorci
d’Educació i Transports Metropolitans de Barcelona, que s’ha signat avui
en un acte de presentació del taller al vestíbul de les línies 9 i 10 de la
Sagerera.

TMB es mou per l’educació” és una nova proposta educativa per aquest curs
2010-2011 que ofereix a l’alumnat de segon cicle de l’ESO una nova forma
d’aprenentatge dels aspectes curriculars i de les competències bàsiques en
l’entorn del funcionament i la gestió de la xarxa de transport de Barcelona, dins
l’horari lectiu i fora de l’aula.
Al llarg del curs, i durant 10 sessions, els nois i noies que participen en el taller
aprendran les assignatures de classe d’una manera pràctica, en els diferents
espais de la xarxa de transport de la ciutat (andanes, cotxeres, vestíbuls, sales de
conducció, trens i funiculars,...), amb professionals de les estacions i tallers de
metro, centres de control i oficines corporatives de l’empresa.
Aquest taller forma part del programa TMB EDUCA i s’incorpora a l’oferta de
tallers per a la diversificació curricular que promou el programa ÈXIT del Consorci
d’Educació, que té com a objectiu la millora de l’èxit escolar i la igualtat
d’oportunitats educatives per a tothom a la ciutat.
Com la resta dels recursos per a la diversificació curricular del programa ÈXIT,
l’activitat està especialment adreçada a l’alumnat que necessita una organització
diferenciada de l’establerta en el centre pel que fa a continguts i criteris
d’avaluació per a 3r i 4t d’ESO. Està dissenyada perquè l’alumnat que hi participa
interioritzi continguts curriculars relacionats amb les competències comunicatives,
les matemàtiques i el coneixement del medi, alhora que es promouen actituds
personals com el civisme i el respecte pel medi.
Com a treball de final del curs, l’alumnat haurà de dissenyar una acció publicitària
sobre la importància de conscienciar a la ciutadania en el foment de valors de
convivència en el transport públic, i de respecte vers les seves instal·lacions i
materials.
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El passat curs 2009-2010 ja es va realitzar una experiència pilot d’aquest taller
amb dos grups d’alumnes dels instituts Joan d’Àustria i Salvador Espriu. Aquest
curs 2010-2011 participen en l’activitat un total de quatre centres de la ciutat:
l’Institut Pablo Ruiz Picasso, el SES Josep Comas i Solà, l’Institut Salvador Espriu
i l’Institut Pau Claris. Durant el tercer trimestre també es faran algunes sessions
adaptades amb l’alumnat del centre d’educació especial Vil·lajoana.
El taller “TMB es mou per l’educació” és una de les noves experiències per
apropar l'alumnat al món professional i laboral que s’incorporen aquest curs 20102011 als tallers per a la diversificació curricular del programa ÈXIT, que es
desenvolupen en entitats o institucions de la ciutat o dins els propis centres. Entre
els altres tallers que el programa ofereix als centres educatius de la ciutat es
troben el taller de circ que es fa l’Ateneu Popular de 9Barris, el taller de navegació
a vela tradicional Grumet-Èxit (amb el Consorci El Far), el Taller d’observació de
primats 'Tan monos com jo' (al Zoo de Barcelona), el Taller de vidre per fusió
(Fundació Centre del Vidre) o els que es realitzen directament als instituts, com
els tallers de cinema, de còmic o el projecte Geografies del nostre barri.

Acte de signatura al vestíbul de les noves línies 9 i 10 de la Sagrera
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i el Consorci d’Educació han signat
aquest matí el conveni de col·laboració que ha fet possible la realització del taller
en un acte celebrat al vestíbul de la línia 9/10 a la Sagrera.
L’acte ha estat presidit pels representants de les dues entitats que han signat el
conveni: la presidenta del Consorci d’Educació, M. Dolors Rius; i el vicepresident
executiu de TMB, Dídac Pestaña. L’acte també ha comptat amb la presència de
l’alumnat i del professorat dels centres educatius que participen en el taller, que
durant la segona part de l'acte han pogut gaudir de la primera sessió del taller.
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