
 Cicles mitjà i superior d’educació primària

El taller té com a argument principal l’adquisició de coneixements bàsics sobre les 
principals normes viàries i el desenvolupament d’actituds vinculades a la mobilitat 
segura com a conductors de bicicletes i vianants mitjançant una activitat vivencial al 
Parc Infantil de Trànsit. Es tracta d’identificar diferents situacions i conductes de risc per 
tal d’analitzar-les i valorar-les, i fomentar el respecte entre els diferents usuaris de la via 
pública.

Àrees de coneixement i competències que s’aborden
•  Llengua catalana. Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, utilitzant 

estratègies que afavoreixin la comunicació oral.
•  Coneixement del medi. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les 

seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.
•  Valors. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la 

responsabilitat dels propis actes.

Durada
60-90 minuts.

Dinàmica del taller
Pràctiques de circulació en bicicleta.

Desenvolupament del taller
El taller comença amb una breu presentació de les persones formadores i es realitza una 
breu introducció als senyals de trànsit que hi ha al Parc Infantil de Trànsit. A continuació 
es realitzen diferents pràctiques de lliure circulació en bicicleta pel circuit. Finalment, 
es realitza una anàlisi i valoració tant de conductes segures com conductes de risc 
identificades durant les pràctiques en bicicleta, i les seves conseqüències.

Observacions
•  Es faciliten activitats prèvies d’exploració de coneixements previs i activitats 

posteriors de consolidació de l’aprenentatge (segons la disposició del centre educatiu).
•  Les persones formadores porten tot el material necessari per a la realització del taller.
•  En cas d’alumnat amb necessitats educatives especials al centre, cal comunicar-ho 

per facilitar l’adaptació de l’activitat.
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El programa d’activitats escolars de la Guàrdia Urbana

El programa La Guàrdia Urbana a l’escola és una proposta didàctica que s’ofereix a 
totes les escoles de la ciutat per treballar amb infants i adolescents de tots els cicles 
educatius aspectes relacionats amb el coneixement, vinculació i cura de l’entorn proper, 
la millora de la convivència i de les relacions interpersonals, i la prevenció  
de les conductes de risc en els àmbits de la conducció i la mobilitat segura,  
la violència de gènere, l’odi i la discriminació, i el consum de drogues.

Àmbits de treball i tallers

Coneixement de l’entorn proper 
(educació infantil i cicle inicial d’educació primària)

El guàrdia urbà
El semàfor i els senyals de trànsit
El carrer i tu

Vinculació i cura de l’entorn (cicles mitjà i superior d’educació primària)

Parc infantil de trànsit
GUBcatching (mobilitat segura)
Les normes viàries
Camí escolar, camí segur

Millora de la convivència i les relacions interpersonals 
(cicle superior d’educació primària i cicle inicial d’ESO)

Bullying. Tens una sortida! Explica-ho (assetjament)
Xarxes 2.0 (violència a les xarxes socials)
Odi i discriminació

Prevenció de les conductes de risc (segon cicle d’ESO, batxillerat  
i cicles formatius)

De marxa! (consum de drogues) (també per al cicle superior  
d’educació primària i cicle inicial d’ESO)
Arribo en 5 minuts! (mobilitat segura)
Mai més! (violència de gènere)

Enfocament metodològic
Els tallers es basen en els principis pedagògics d’activitat, d’experiència i integració. 
Això implica que les activitats educatives proposen escenaris o situacions on l’alumnat 
ha de preguntar-se, analitzar, interpretar, qüestionar, discutir, consensuar, construir i 
comprometre’s en aspectes relacionats amb el coneixement, vinculació i cura de l’entorn 
proper, la millora de la convivència i de les relacions interpersonals, i la prevenció de les 
conductes de risc.

Per a més informació
Guàrdia Urbana. Divisió Territorial
Telèfon 93 256 49 95
gu_ses@bcn.cat
www.bcn.cat/guardiaurbana 
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