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35 anys del programa
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, i el consum de
drogues.
Hereu d’una històrica tradició de presència de la Guàrdia
Urbana als centres educatius i en esdeveniments ciutadans
amb una forta presència d’infants i joves, el programa
formatiu, tal i com el coneixem avui, es va iniciar el 1984
com a prova pilot a una escola de les Corts i actualment ja hi
participen més de 300 de tota la ciutat.
El curs 2017-2018 el programa es va renovar i va obtenir
el Segell de Qualitat Pedagògica del Consell d’Innovació
Pedagògica-Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de
la UOC.
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Centres educatius que
participen en el programa
Més de dos terços dels 487 centres educatius
participen en el programa La Guàrdia Urbana
a l’escola
Concertats

Públics

44,6%

53,0%

(147, hi participen
el 65,3%)

(175, hi participen
el 72,6%)

330

centres
(67,8%)

Privats

2,4%

(8, hi participen
el 38,1%)
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Alumnat per nivell educatiu
ESO

27,8%

Primària

57,4%

60.541
alumnes

Batxillerat

5,3%

Infantil

6,8%

Altres (cicles formatius,
educació especial, PQPI)

2,7%
Més de

2.800 hores
de formació

2.300

sessions

9,6

valoració de
les escoles
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Centres educatius participants
per districte sobre el total

Barcelona

67,8%

(330/487)

Gràcia

SarriàSant Gervasi

74,3%
(26/35)

53,0%

HortaGuinardó

63,0%

(35/66)

(34/54)

Les Corts

Nou Barris

(18/29)

(37/56)

62,1%

66,1%

SantsMontjuïc

Sant Andreu

(29/48)

(40/41)

97,6%

60,4%

Eixample

Sant Martí

69,4%
(43/62)

65,6%

Ciutat Vella

81,3%
(26/32)

(42/64)
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Divulgació
de l’oferta

Programa d’activitats escolars
(PAE) de l’Ajuntament de
Barcelona
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Temes i sessions del programa
per nivell educatiu
Educació infantil
P3
P4
P5
La Guàrdia Urbana
El semàfor i els senyals de trànsit
El carrer i tu

127
27
18

Educació primària
Inicial
Mitjà Superior
1r 2n 3r 4t 5è 6è
La Guàrdia Urbana
El semàfor i el pas de vianants
El carrer i tu
Parc Infantil de Trànsit
Les normes viàries
Camins escolars
Bullying. Tens una sortida!
Pantalles segures (xarxes socials)
Convivència i civisme
Mai més!

9
55
153

2
77
91
33
174

44

50
53

26

160
102

8

30
31
3
1

58
139
25
1
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1r

ESO
2n 3r

EE PQPI
4t

La Guàrdia Urbana
Parc Infantil de Trànsit

3

Les normes viàries

4

2

Bullying. Tens una sortida!

34

47

6

3

Pantalles segures (xarxes socials)

82

62

14

3

Convivència i civisme

30

53

12

2

De marxa! (consum de drogues)
Arribo en cinc minuts! (mobilitat segura)
Mai més! (perspectiva de gènere)

2

50

51

11
1

5

15
39

35
56

1
1

3
4
6

PQPI: Programes de qualificació professional inicial.
EE: Educació especial.

Batxillerat
Pantalles segures (xarxes socials)
Convivència i civisme
De marxa! (consum de drogues)
Arribo en cinc minuts! (mobilitat segura)
Mai més! (perspectiva de gènere)

1r

2n

1
2
14
36
19

1
6
30
4

Cicles formatius
Grau mitjà Grau superior
Convivència i civisme
De marxa! (consum de drogues)
Arribo en cinc minuts! (mobilitat segura)
Mai més! (perspectiva de gènere)

1
3
14
9

2
1
11
12

9
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Parc Infantil de Trànsit
Aquest espai educatiu s’adreça tant a les escoles (cicle
superior de Primària, més concretament a 5è curs) com a
les famílies i els espais de lleure. En aquestes instal·lacions
es reprodueixen situacions de circulació amb la finalitat
d’educar en la mobilitat segura i que permeten que els
infants i els joves s’enfrontin a situacions similars a les reals
en un entorn de risc controlat. Es tracta d’aprendre i practicar
conductes, actituds i hàbits adequats al trànsit per aplicarlos posteriorment al carrer, a més de fomentar el respecte
entre els diferents usuaris i usuàries de la via.

Escoles

155

17

5.868
162

15

5

5

17
17

586

21

9

9
382

18

669
14

21

791

17

562

183

17

22

854

692

Alumnes

Sessions

21

19

15

433

19

19

716
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Actes de cloenda
Activitats formatives
d’educació primària

20a JORNADA DEL SERVEI
D'EDUCACIÓ PER A LA SEGURETAT
S.E.S.

Servei
d’Educació
per a la
Seguretat

L’espai dels infants

Parc del Fòrum- 23 de maig 2019
de 10 h a 14 h

“L’espai dels infants” és una
jornada interactiva que reuneix
a escolars de diferents centres
educatius de Barcelona per
prendre part de les diverses
activitats lúdiques i tallers amb un
rerefons educatiu. De la Guàrdia
Urbana hi participen el Servei
d’Educació per a la Seguretat, les
Unitats Territorials, la Unitat de
Suport Diürn, la Unitat Central de
Circulació, la Secció Canina i la
Unitat Muntada.

Parc del Fòrum
23 de maig de 2019

23

escoles

2.237

alumnes

ESPAI DE LES UNITATS TERRITORIALS
DE LA GUÀRDIA URBANA
Escape GUB “De la selva
a la ciutat”
Ens movem pels barris
de l’Eixample
Twistviari
Gubble

Story GUB
Passaviari
#STOP Bullying 360º
Barcelona és cívica, i tu?
Circuit d’habilitats

ESPAI INTERACTIU
Unitat Central de Trànsit de la Guàrdia
Urbana
Equip Canina de la Guàrdia Urbana
Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana
Bombers de Barcelona
STOP Accidents Catalunya
Fundació Mutual de Conductors
SEM – Sistema d’Emergències
Mèdiques

COL·LABORADORS

Zoo de Barcelona
TMB - Transports Metropolitans
de Barcelona
TRAM Barcelona
Sagalés
CRE ONCE Barcelona
Fundació RACC
Escola Superior d’Imatge
Personal Cazcarra

11
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Activitats formatives
d’educació secundària
Aquest curs “L’espai dels joves”
s’ha celebrat al CosmoCaixa, on
els cursos d’ESO i Batxillerat han
pogut participar i gaudir d’una
obra de teatre on es van abordar
temes relacionats amb la millora
de la convivència, les relacions
interpersonals i la prevenció de les
conductes de risc.

CosmoCaixa
31 de maig de 2019

252

alumnes

20a JORNADA DEL SERVEI
D'EDUCACIÓ
PER A LA SEGURETAT
S.E.S.

Servei
d’Educació
per a la
Seguretat

L’espai dels joves

CosmoCaixa Barcelona - 31 de maig de 2019
PROGRAMA

11.30 - 11.45 h
Recepció escoles
11.45 - 13.30 h
Actuació i cloenda

C/ Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona
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Esdeveniments
Festes de la Mercè:
Parc Infantil de Trànsit
(castell de Montjuïc)
22, 23 i 24 de setembre
de 2018
Taller familiar d’iniciació
a la mobilitat segura
per a infants fins
a 5 anys

2.190

participants

Dia sense cotxes
(Via Laietana)
22 de setembre de 2018
Taller “Els petits aprenen
a circular en bici”
Taller “Un tatto de
record”

140

infants aprenent en
un parc infantil de
trànsit

13
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Col·laboracions amb entitats
Associació d’Amics del Castell de Montjuïc
18 de maig de 2019
Pràctiques de circulació segura en bicicleta per
a nens i nenes i reflexió sobre les conductes
a la jornada “Conviure és fàcil. Un dia diferent”.

150

participants

250

participants

Avismón
14 de desembre de 2018
Campanya solidària de Nadal per recollir
aliments per a la gent gran.

Cursa DiR-Guàrdia
Urbana
10 i 11 de maig de 2019
Tallers Fes-te una xapa
de la Gubi,
Un missatge
en un clauer i
475
Un Tattoo de
participants
record per a
nens i nenes
que assistien a
la recollida de
dorsals per a la cursa.

Obra Social Sant Joan
de Déu
24 de febrer de 2019
Caminada solidària
Magic Line de recollida
de fons
per a programes
assistencials.

Memòria 2018-2019

Transports metropolitans de Barcelona
8 de juny de 2019
Taller Un Tattoo de record al IX Ral·li Internacional
d’Autobusos Clàssics.

500

15

participants

Altres col·laboracions
Taller de Mobilitat segura (Fundació Catalana de la Paràlisi
Cerebral, 23 d’octubre de 2018)
Taller de Mobilitat segura (Llar Residència Les Casetes, 11 de
febrer de 2019)
Taller de pantalles segures (Residència d’estudiants xinesos
Sils, 26 d’abril de 2019)
Sessió amb Save the Children (Institut Joan Fuster, 4 de juny)
Sessió al Parc Infantil de Trànsit (Casa Ronald McDonald, 20
de juny de 2019)
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Altres projectes educatius
Casals d’estiu al Parc Infantil
de Trànsit (juliol)
Canvi de marxa
Col·laboració amb el programa
educatiu de l’associació Mutual de
Conductors i el Servei Català de
Trànsit amb l’objectiu de mostrar les
conseqüències físiques, psíquiques i
sociològiques d’un accident de trànsit.

9

sessions
a casals
d’estiu

participants

20

escoles

Tots junts prevenim
Sessions als Casals de Gent Gran de
prevenció en l’àmbit de la mobilitat i
la seguretat, en col·laboració amb la
FATEC (Federació d’Associacions de
Gent Gran de Catalunya).

265

90

883

alumnes
(4t d’ESO,
Batxillerat
i Cicles
Formatius)

participants

3

sessions

Memòria 2018-2019

Aules hospitalàries
Hospital Clínic (20 d’octubre de 2018)
Hospital Sant Pau (8 d’abril de 2019

Bones pràctiques en l’educació per a la
mobilitat segura
14 de maig i 25 de juny
Agents del SES van participar en una activitat
formativa organitzada per l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, en col·laboració amb el Servei
Català de Trànsit, amb l’objectiu de millorar les
estratègies dels formadors i formadores d’educació
viària a partir d’experiències de les policies de
Catalunya.
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Valoració dels continguts
i de la persona formadora
Valoració mitjana

9,6
La metodologia utilitzada és adient

9,5
Han resolt dubtes i preguntes

9,6
Mostra un coneixement adequat de la matèria

9,8
Transmet amb claredat el contingut del tema

9,7
La seva manera d’explicar aconsegueix motivar l’alumnat

9,6
La durada de la sessió ha estat adient

9,4
El material de suport és adient

9,5
Satisfacció amb la qualitat del treball desenvolupat per l’agent

9,7
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Les escoles
opinen
Els docents i els pares
i mares necessitem
ajuda.
Els alumnes venen
molt motivats i
el contingut i la
metodologia són
didàctics i lúdics
alhora.

Agraïm l’atenció
amb els alumnes
amb dificultats per
anar en bicicleta i
la paciència amb la
resta del grup.

Gràcies per
ajudar-nos a
educar en valors
aquests joves.
La relació de la
Guàrdia Urbana
amb les escoles és
importantíssima per
completar la formació
dels nostres alumnes.
Caldria completar
l’activitat amb
un petit debat i
dedicar una mica
més de temps
a contestar
opinions.

El treball i la
metodologia emprada
ha estat excel·lent,
però suggeriria
alguna activitat on els
alumnes siguin més
protagonistes.
Els jocs han
estat molt
motivadors perquè
permeten als
nens connectar
millor amb els
conceptes.

Si la conversa final
amb els agents fos
una mica més llarga
permetria als nens
resoldre alguns
dubtes i fer encara
més propera la figura
de la Guàrdia Urbana.
M’ha agradat molt
que hagi estat
tan vivencial i la
contundència a
l’hora d’expressar
les conseqüències
del bullying.

Ha faltat temps
per aprofundir
més en seguretat i
tecnoaddiccions, que
deriven en casos de
màxima agressivitat.

19

Molts valors
implícits dins
l’activitat: treball en
equip, ajut…

Els professionals
emanen passió i
dedicació, presten
especial atenció
als infants que
més ho necessiten.
S’emporten una
bona imatge de la
policia.

Podrien deixar un
pòster d’actituds
cíviques i bones
actituds de
convivència que
els alumnes poden
seguir.

Ens agradaria poder rebre
informació sobre l’ús
responsable d’internet,
mesures, consells, etc. per
orientar les famílies.

Els agents han vingut
molt ben preparats per a
les sessions a les escoles
d’educació especial.

20

La Guàrdia Urbana

a l’escola

Oferta 2019-2020
Coneixement de l’entorn proper

(educació infantil i cicle inicial d’educació primària)

La Guàrdia Urbana
El semàfor i el pas de vianants
El carrer i tu

Vinculació i cura de l’entorn

(cicles mitjà i superior d’educació primària)

Parc infantil de trànsit
Les normes viàries
Camins escolars

Millora de la convivència i les relacions
interpersonals

(cicle superior d’educació primària i cicle inicial d’ESO)

Bullying. Tens una sortida! Explica-ho
Pantalles segures (conductes de risc
i addiccions a les xarxes socials)
Convivència i civisme

Prevenció de les conductes de risc

(segon cicle d’ESO o 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 min! (mobilitat segura)
Mai més! (perspectives de gènere)
Guàrdia Urbana
Divisió Territorial
Carrer Guàrdia Urbana, 3-5
08004 Barcelona
Telèfon 93 256 49 95
gu_ses@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana

