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Un curs marcat per 
la pandèmia de la 
covid-19

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.

Aquest curs 2019-2020 hem viscut el tancament de tot el 
sistema educatiu i el confinament total dels infants i joves des 
del 13 de març de 2020 com a conseqüència de la declaració 
de l’estat d’alarma motivada per la pandèmia del coronavirus, 
la covid-19. Aquesta complexa situació va suposar un repte 
pel Servei d’Educació per a la Seguretat (SES), que va engegar 
la iniciativa “Aprèn des de casa” per posar a disposició del 
professorat i les famílies materials lúdics digitals per poder 
continuar treballant la seguretat viària i la convivència. A més, 
es va impulsar l’adaptació de tots els continguts dels tallers 
del programa a la modalitat de videoconferència per no perdre 
el contacte amb els centres educatius de la ciutat en previsió 
de tots els escenaris per al curs 2020-2021.
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Centres educatius que 
participen en el programa 

El curs 2019-2020 més de la meitat dels 487 centres 
educatius han participat en el programa “La Guàrdia 
Urbana a l’escola”.

Públics
50,6%   
(136, hi han 
participat  
el 56,4%)

Concertats
46,8%  
(126, hi han 
participat el 56%)

Privats
2,6%   
(7, hi han participat 
el 33,3%)

269 
centres 
(55,2%)
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1.421 
sessions 

1.676 hores 
de formació 

9,7 
valoració de  
les escoles 

Primària
52,7%

ESO
33,7% 

Batxillerat
 6,6% 

Infantil
3,3% 

Altres (cicles formatius, 
educació especial, PFI)
3,7% 

37.607 
alumnes 

Alumnat per nivell educatiu
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Centres educatius participants  
per districte sobre el total

Ciutat Vella 
65,6%   
(21/32)

L’Eixample 
71,7%  
(43/60)

Sants-
Montjuïc 
45,8%   
(22/48)

Horta-
Guinardó 
54,6% 
(30/55)

Sant Andreu 
73,2%   
(30/41)

Sant Martí 
43,1%   
(28/65)

Les Corts 
50,0%   
(14/28)

Gràcia 
60,0%  
(21/35)

Nou Barris 
60,7%   
(34/56)

Barcelona  
55,2%  

(269/487)

Sarrià-  
Sant Gervasi 

38,8%   
(26/67)
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Divulgació de l’oferta

ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbanaInformació als centres  
educatius 

Programa d’activitats escolars 
(PAE) de l’Ajuntament de 
Barcelona  

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.
A qui ens adrecemEns adrecem a totes les 

institucions educatives 

(públiques, concertades i 

privades) d’educació infantil, 

educació primària, educació 

secundària (obligatòria i 

postobligatòria) i educació 

especial de tots els districtes de 

Barcelona. 
Què oferimEl Programa La Guàrdia Urbana a 

l’escola s’organitza en diferents 

àmbits temàtics que, alhora, 

proposen diferents tallers 

educatius.

Programa d’activitats

La Guàrdia 
Urbana

Programa 
d’activitats 
educatives 
2019-2020 

a l’escola
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Temes i sessions del programa  
per nivell educatiu

Educació infantil
P3 P4 P5

La Guàrdia Urbana 28 
El semàfor i els senyals de trànsit 11 
El carrer i tu 3

Educació primària
Cicle 

lnicial
Cicle 
mitjà

Cicle 
superior

1r 2n 3r 4t 5è 6è
La Guàrdia Urbana 2
El semàfor i els senyals de trànsit 27 37
El carrer i tu 104 38
Parc Infantil de Trànsit 100
Les normes viàries 22 13 28 5
Camins escolars 63 38
Bullying. Tens una sortida! 19 51
Pantalles segures (xarxes socials) 26 114
Convivència i civisme 18

1

41 12
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ESO EE PFI
1r 2n 3r 4t

Les normes viàries 1

Bullying. Tens una sortida! 12 38 3

Pantalles segures (xarxes socials) 84 58 6 7

Convivència i civisme 11 32 7 2

De marxa! (consum de drogues) 3 31 32 5

Arribo en cinc minuts! (mobilitat segura) 9 13 31 1
Mai més! (perspectiva de gènere) 4 39 41 6

PFI: programes de formació i inserció.
EE: educació especial.

Batxillerat
1r 2n

Pantalles segures (xarxes socials) 2 
De marxa! (consum de drogues) 10 2
Arribo en cinc minuts! (mobilitat segura) 42 19
Mai més! (perspectiva de gènere) 10 3

Cicles formatius
Grau mitjà Grau superior

Pantalles segures (xarxes socials) 3
Convivència i civisme 1
De marxa! (consum de drogues) 9 3
Arribo en cinc minuts! (mobilitat segura) 7 6
Mai més! (perspectiva de gènere) 15 7

1

3
1
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Escoles 

98 

Alumnes 

3.652

Sessions 

101

9
11 

3 

10 

11 

15 

14 

6 

10 

12 

250 
423 

117 

331 

319 

508 

500 

241 

408 

555 

9 
11

3 

10 

10 

14 

14 

6 

9 

12 

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, 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 aplicar-
los posteriorment al carrer, a més de fomentar el respecte 
entre els diferents usuaris i usuàries de la via.
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Aprèn des de casa
Davant el tancament de totes les escoles de la ciutat i la 
situació de confinament dels infants, el SES va iniciar, amb 
la col·laboració del Departament de Comunicació de l’Àrea de 
Seguretat i Prevenció i l’Oficina de Relacions Institucionals i 
Comunicació (ORIC) de la Guàrdia Urbana, el projecte “Aprèn 
des de casa”. El propòsit del projecte va ser facilitar a les 
famílies activitats alternatives a l’aprenentatge a l’aula per 
poder continuar treballant a casa aspectes relacionats amb 
la seguretat viària i la millora de la convivència d’una forma 
divertida i alhora educativa. Policies locals d’altres municipis 
es van interessar pels nous recursos didàctics digitals per 
poder-los compartir amb els infants de la seva localitat.

Activitats disponibles a: https://
ajuntament.barcelona.cat/
guardiaurbana/ca/apren-des-de-casa
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Esdeveniments

Festes de la Mercè

21 i 22 de setembre de 2019

Aproximadament 920 nens i nenes de fins 
a 5 anys van participar en les activitats 
que es van a dur a terme al Parc Infantil 
de Trànsit al Castell de Montjuïc. 

Es va adaptar 
l’activitat habitual 
a uns participants 
més petits, amb un 
taller d’iniciació 
a la mobilitat 
segura com a 
activitat adreçada 
a l’àmbit familiar 
per treballar, 
conjuntament 
amb les famílies, 
els hàbits de 
mobilitat segura 
que cal inculcar 
als infants.

920 
participants
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Setmana Europea de la 
Mobilitat Sostenible 

19 de setembre de 2019

Es va dur a terme l’activitat 
“Recuperem la plaça de la Font d’en 
Fargues”, amb una explicació sobre 
el respecte a les normes i senyals 
de trànsit i un taller d’habilitats en 
bicicleta amb els alumnes i el veïnat 
de l’Escola Font d’en Fargas. També es 
va fer el taller “Un tattoo de record”; 
tots els infants que es van acostar al 
circuit, circulessin o no, es van poder 
emportar una calcomania amb el logo 
del programa pedagògic “La Guàrdia 
Urbana a l’escola”  per tal de donar a 
conèixer –sobretot en l’àmbit familiar– 
aquesta tasca educativa que fa més 
de 35 anys que es duu a terme a les 
escoles de la ciutat que ho sol·liciten.

Obrim els carrers 

8 de març de 2020

Es va instal·lar un circuit mòbil de 
bicicletes per a infants al carrer 
d’Aragó amb l’objectiu de promoure la 
seguretat viària.

125 
participants
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Col·laboracions amb entitats

Avismón 

13 de desembre de 2019

El Servei d’Educació per a la Seguretat (SES) va 
participar en la campanya solidària de Nadal 
per recollir aliments per a la gent gran. Hi van 

participar 160 alumnes 
d’una escola de la ciutat, 
acompanyats del seus 
mestres i monitors i 
monitores. Es va fer 
un taller de xapes 
commemoratives de 
l’acte, un de clauers i una 
cantada de nadales. 

Obra Social Sant 
Joan de Déu  

1 de març de 2020

Un any més, el SES 
va col·laborar amb la 
caminada solidària 
Màgic Line de Sant 
Joan de Déu per recollir 
fons per a programes 
assistencials.

160 
participants
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Altres col·laboracions

•  Taller de mobilitat segura (Fundació Estímia, 30 de 
setembre de 2019)

•  Taller de mobilitat segura (Fundació Catalunya La Pedrera, 3 
d’octubre de 2019)

•  Assistència al Fòrum de Seguretat Viària (8 de novembre de 
2019)

•  Participació en el Pacte nacional per la mobilitat segura i 
sostenible (29 de novembre de 2019)

•  Taller de mobilitat segura (Casal de Sords de Barcelona, 24 
de gener de 2020)

• Intercanvi de tallers de bullying amb la Fundació Barça

•  Taller de millora de la convivència (Centre Obert Bon Pastor, 
5 de febrer de 2020) 
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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.

594 
alumnes  

(4t d’ESO, 
batxillerat  

i cicles  
formatius)

315 
participants

10 
sessions  
a casals  
d’estiu

12 
escoles

16



La Guàrdia Urbana  a l’escola  Memòria 2019-2020

 

Tots junts prevenim

Sessions als casals de gent 
gran de prevenció en l’àmbit de 
la mobilitat i la seguretat, amb 
consells per a una mobilitat 
segura, en col·laboració amb la FATEC 
(Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya). 

Aules hospitalàries 

Hospital de Sant Pau (21 de gener de 2020)
Hospital Clínic (11 de febrer de 2020)

Unitats d’escolarització compartida 

7 d’octubre de 2019 i 16 de gener i 5 de febrer de 2020
Col·laboració amb la Plataforma d’Educació Social Martí-
Codolar, centre educatiu que té l’objectiu de garantir l’atenció 
educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials derivades de la inadaptació al medi escolar.

106 
participants 6 

sessions
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Valoració dels continguts  
i de la persona formadora
Valoració mitjana 

La metodologia utilitzada és adequada

Han resolt dubtes i preguntes

Mostra un coneixement adequat de la matèria

Transmet amb claredat el contingut del tema

La seva manera d’explicar aconsegueix motivar l’alumnat

La durada de la sessió ha estat adequada

El material de suport és adequat

Satisfacció amb la qualitat del treball desenvolupat per l’agent 

 

       9,7

     9,6

      9,7

       9,8

        9,9

       9,8

    9,5

      9,7

        9,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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El llenguatge, 
el contingut, la 

metodologia… tot 
és perfecte. Sempre 
es un plaer rebre la 

Guàrdia Urbana.

Els jocs d’equip 
sobre el civisme 
els han agradat 
i motivat molt 
per escoltar la 

xerrada.

Una xerrada molt 
adient amb el perfil  
del nostre alumnat.

L’activitat ha estat 
molt engrescadora 
i participativa. Es 
notava que estava 

molt ben preparada.

Sempre s’agraeix 
la cordialitat, 

paciència i 
simpatia dels 

agents del  
nostre districte, 

són un 10!

Seria interessant 
incorporar alguna 

dinàmica més 
participativa/ 

vivencial, no tan 
expositiva.

L’alumnat s’hi ha implicat 
molt, hi ha participat  
amb preguntes i ha  

posat molta atenció als 
vídeos i explicacions.  

Molt adequada,  
necessària i profitosa.

Seria bo poder fer 
aquesta sessió per 
a les famílies dels 

alumnes, ja que 
veig la necessitat 
de conscienciar-
les sobre aquests 

temes i les 
normatives vigents.

Consells concrets, 
pràctics i útils. 

Molt bé. 

Potser de cara al 
curs vinent podríem 
allargar les sessions 
perquè els alumnes 
puguin resoldre més 

dubtes.

Heu estat capaços 
d’adaptar-vos a 
les necessitats i 

interessos reals de 
la classe, introduint 
el cyberbullying, per 

exemple.

Molt positiu que hagin 
vingut dues dones 

policies, i que utilitzin el 
“tots i totes”. 

Són uns professionals 
extraordinaris. Fan una 

tasca essencial.

Les escoles 
opinen

El tracte dels agents 
i l’activitat ha estat 

excel·lent. Felicitats!

Tot i ser un grup 
mogut i dispers, 
des del primer 

moment han sabut 
captar l’atenció i 
controlar el grup.

Molt interessant que 
deixin participar tant. 
El  grup ha estat molt 
atent i ha estat molt 
dinàmic. Potser fer 

grups més petits seria 
més satisfactori.
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Oferta 2020-2021

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

La Guàrdia Urbana
El semàfor i els senyals de trànsit
El carrer i tu

Vinculació i cura de l’entorn proper
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, batxillerat i cicles formatius

De marxa! (consum de drogues). També per al  
cicle inicial d’ESO
Arribo en 5 minuts! (mobilitat segura)
Mai més! (perspectiva de gènere)

Guàrdia Urbana
Divisió Territorial
Guàrdia Urbana, 3-5
08004 Barcelona
Telèfon 93 256 49 95
gu_ses@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana

La Guàrdia Urbana  a l’escola 

Amb la col·laboració del  
Departament de Recursos Humans  
i Desenvolupament Professional de  
la Gerència de Seguretat i Prevenció

  @barcelona_GUB 

  @BcnGuardiaUrbana 

   barcelona_gub
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