
 

TALLERS D’EDUCACIÓ VIÀRIA 

Descripció breu de l’activitat 
Se n’encarrega un agent especialitzat per l'ISPC en mobilitat segura i sostenible, 

educació viària. Les activitats estan compreses per grups de factor personals de 

risc (FPR). Cada FPR està adscrit a un grup determinat d’edat i a cada edat, una 

metodologia diferent. 

Les sessions es fan seguint els criteris del Servei Català de Trànsit, amb l’objectiu 

de baixar l'accidentalitat i minimitzar el risc d'accidents, alhora que fomenten la 

mobilitat segura i sostenible a la vila. 

Qui la pot demanar 
Centres escolars públics i concertats de la vila, i les seves AMPA 

Destinataris 
Infants i joves a partir de 6 anys  

Data de l’activitat 
A determinar per les escoles 

Lloc 
Pels carrers de la vila 

Preparació/requisits 
A determinar 

Import 
La sol·licitud d’aquesta activitat no comporta cap cost per al sol·licitant. 

 

Descripció 

Se n’encarrega un agent especialitzat per l'ISPC en mobilitat segura i sostenible, 

educació viària. Les activitats estan compreses per grups de factor personals de risc 

(FPR). Cada FPR està adscrit a un grup determinat d’edat i a cada edat, una 

metodologia diferent. 

Les sessions es fan seguint els criteris del Servei Català de Trànsit, amb l’objectiu 

de baixar l'accidentalitat i minimitzar el risc d'accidents, alhora que fomenten la 

mobilitat segura i sostenible a la vila. 

Els continguts correspondrien als FPR: 

1. La percepció errònia o insuficient del risc 

2. La influència 

3. L’escassa consciència d’un mateix 

4. La manca d’adaptabilitat 

EXEMPLE de FPR de la influència: 

- Conductes de risc associades: deixar-me portar, imitar les conductes que poden 

suposar un risc, no prendre una decisió pròpia 

- Conductes segures: circular com a vianant sent conscient de l'entorn i prenent les 

decisions d’acord amb els criteris propis 

- Objectius pedagògics generals: identificar situacions en què se sentin influïts per 

factors externs 



 

Objectius 

1- Treballar conductes de risc 

2- Treballar les etapes de desenvolupament en la qual el participant coneix el 

perill, el pot percebre i el vol evitar 

3- Transmetre una cultura preventiva sobre la circulació a la via pública amb 

 la finalitat de reduir els factors de risc i augmentar els comportament 

preventius 

4- Identificar els comportaments de risc com a vianant 

5- Identificar en la mobilitat informacions i idees sobre risc i les seves 

conseqüències 

6- Identificar les conductes segures i de risc 

7- Reconèixer el límit propi entre la seguretat i el perill 

8- Identificar les conseqüències dels accidents de trànsit  

9- Promoure actituds preventives envers la circulació: responsabilitat i 

seguretat 

10- Fomentar habilitats alternatives al comportament de risc, com a vianant, 

com a passatger en un vehicle i com a conductor de bicicletes, patins, i 

vehicles 

11- Disminuir l’accidentalitat col·laborant amb els Plans de Seguretat 

Viària del Servei Català del Trànsit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació 

Guàrdia Urbana. Tel.93 668 88 66 


