


Aquest  any i a  causa de la pandèmia  de la  Covid-19, no s’ha pogut celebrar la
tradicional  festa ‘L’espai dels infants’ que s’ha fet  cada final de curs al Parc
Fòrum de Barcelona. 
En  aquesta jornada, organitzada per la Guàrdia Urbana, s'ofereixen a més de
3.000 nens i nenes diferents activitats lúdiques amb caràcter formatiu per
reforçar els coneixements sobre la mobilitat segura, la convivència, el civisme 
i el i el respecte al medi ambient. 
En aquest quadern, us proposem fer un recorregut per algunes de les de les
activitats de l’any passat !  Al 2021 de ben segur que organitzarem una altra 
gran festa!



 1.   Introdueix el codi secret format per 3 números que permet l’accés a la resta 
      del quadern:

  

      Pista: Resultat de la suma dels 3 cercles / Sagrada Família 

Els equips del Servei d’Educació per a la Seguretat (SES) de la Guàrdia 
Urbana dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí l'any passat van preparar 
un Scape Room. Per poder sortir de la seva carpa calia posar en pràctica 
molts coneixements de seguretat viària!
     

         

D'altra banda, l’equip SES del districte de l’Eixample va crear un gran
joc per moure’s pels seus barris! 



2.  L’equip SES de Les Corts va preparar un joc que requeria molta atenció!

  

 

 

Observa aquestes dues taules i detecta els símbols que no es repeteixen.

  

 



 
L’equip del SES de Sarrià-Sant Gervasi va proposar als infants crear la seva
pròpia història de mobilitat segura. Van sortir moltes GUBstories!

 
3. L’equip del districte de Gràcia va organitzar un ‘Passaviari’. 
     Falten només tres lletres per completar el rosco viari, però només queden 
     10 segons! Saps a quines paraules corresponen?

Comença per la lletra V: Part del carrer on circulen els vianants
Comença per la lletra X: S’utilitza per regular el trànsit

Conté la lletra Z: Element que ens protegeix quan anem en bici o skate



     L’equip del  SES d’Horta-Guinardó  va oferir una activitat  de fotografia en 360
      graus anomenada ‘STOP-Bullying’. Els i les mestres van poder emportar-se-la
      de record cap a l’escola!

  4.  L’equip del districte de Nou Barris ens va fer reflexionar sobre el civisme amb 
        amb un joc de memory!
        En la fitxa descoberta hi ha  una conducta incívica. Escull a l’atzar una  altra
        fitxa on intueixis que podria estar la conducta cívica que li correspon; i quan 
        acabis el quadern mira a les solucions si has tingut sort! 



Un cop fet, només quedaria crear una ruleta amb els dits polze, índex, cor 
i anular!

5.   Per últim, el districte de Sants-Montjuïc va fer-nos moure l’esquelet mentre 
      coneixíem el seu districte! 
      Et proposem que dibuixis el teu propi ‘TwistViari’, però per jugar amb els 
      dits de la mà! Pots dibuixar senyals de trànsit, modes de transport, parts 
      del carrer, etc.

L’equip SES de Sant  Andreu va preparar un gran circuit d’habilitats per a 
bicicletes! 



En les nostres  festes de cloenda sempre hi han moltes sorpreses més! A banda del 
SES, també hi participen  altres unitats  de la Guàrdia Urbana, els  Bombers de  
Barcelona, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i moltes entitats  que  
que hi col·laboren  desinteressadament i, sense les quals, no seria possible 
aconseguir una jornada així. Moltes gràcies a tothom!!

Finalment, volem agrair 

l’esforç i el compromís de 

totes les formadores i els

formadors del SES. 

Moltes gràcies per la feina

 feta aquest curs, equip!



Solucions

Exercici 1

Exercici 2

Exercici 3

211

Recorda que el 112 és el número de telèfon d’emergències!

Comença per la lletra V                 Vorera

Comença per la lletra X                 Xiulet

Conté la lletra Z                             Colzeres

La suma dels tres cercles 5+4+2 = 11         Sagrada Família = 2



Exercici 4

Exercici 5

Exemple de ‘TwistViari per jugar amb els dits de la mà:



Fins a
viat! 


