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ORIENTACIONS 
 
 
 
 

 
 
 
 
Per aconseguir els objectius de l’oferta de la Policia Local, cal tenir present: 

1. Participació en totes les activitats proposades, per tal que els alumnes rebin una formació 
complerta i continuada. Prèvies: Les que fan els docents en els seus respectius centres, 
emprant diferents recursos pedagògics, abans de la sessió presencial i Posteriors: Les que es 
duen a terme en el Centre Docent després de la sessió presencial 

2. Durant les activitats presencials i en els desplaçaments per la via pública, els docents seran 
els responsables en tot moment dels alumnes, i han de vetllar pel seu ordre i control, fent 
complir les indicacions dels agents. Els agents policials no formen part del còmput de les 
ràtios necessàries pel grup/aula, ni de qualsevol contingència o esdeveniment que pugui sorgir 
amb els alumnes. Els agents només seran responsables de dur a terme l’activitat 

3. En els desplaçaments amb els alumnes per la via pública, els professors han de fer ús 
reglamentari d’una armilla d’alta visibilitat (Art. 143.1 RGC)                                                                                                               

4. Per necessitats organitzatives de calendari, tret de causa excepcional justificada, no hi 
haurà possibilitat de canvi de les dates assignades 

5. S’autoritza a la Policia Local de Mataró a utilitzar imatges o qualsevol altre material 
audiovisual, de les activitats, i que poden ser utilitzades en documents formatius i informatius, 
o utilitzar-les posteriorment en tasques de divulgació 

6. El calendari de participació s’establirà per ordre de sol·licitud i cada entitat (Policia Local i 
Bombers de la Generalitat) ho comunicarà al centre docent mitjançant correu electrònic o altre 
mitjà a determinar 

7. Recursos pedagògics: es poden demanar al correu electrònic eviaria@ajmataro.cat. En 
l’activitat de Bombers, els recursos els trobaran a: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.f175b8aac58f5caf65d789a2b0c0e1a0/?vgnexto
id=a98236cfa0578310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a98236cfa0578310VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default. 

8. IMPRESCINDIBLE l’avaluació de totes les activitats, per part dels docents 

 

És requisit imprescindible acollir-se a totes les 
propostes del programa i no per separat, per tal que 
els/les alumnes rebin una formació continuada al 
llarg de l’etapa educativa de primària 
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ACTIV. Activitats Presencials (Policia Local - Unitat d’Educació Viària) 2 sessions amb una temporalització total  de 165’ 

Continguts Objectius 

1a sessió a la Comissaria de la Policia Local (75’):  
 Powerpoint en el que es treballa la normativa municipal de circulació de bicicletes, fent un repàs 
dels senyals de trànsit (formes i colors) i de l’ordre de prioritat entre grups de senyals 

 Diferents usos de la bicicleta: diferència entre jugar, circular i/o practicar un esport  
 La importància de l’ús del casc de protecció 
 Demostració pràctica de l’accés a http://www.biciclat.cat per tal que els/les professors/es ho 
treballin amb els alumnes a l’escola 

- Adquisició de coneixements bàsics de 
circulació en bicicleta 

- Saber triar l’espai adequat segons l’activitat 
que es realitzi i fer-ho de forma segura i 
responsable 

- Que usin  el casc per a la seva autoprotecció 

2a sessió al circuit ubicat al Parc Central (90’):  
 Pràctica de circulació segura i responsable en circuit delimitat 
 Possibilitat de recorregut en bicicleta pels vials del parc central en grups de set 
alumnes, acompanyats en bicicleta per un dels agents de la U.E.V. i un dels 
professors/es responsables del grup (cal un mínim de dos professors/es i que 
un d’ells vulgui participar-hi) 

 Lliurament del carnet de “El bon ciclista”  

Circulació segura en bicicleta 
pels diferents espais de la via 
pública, evitant comportaments 
perillosos i/o conflictius 

Activitat continuada (Centre Docent) 

Continguts Objectius 
 
Recull àudio visual DVD “La nostra ciutat amb seguretat”: 

 Treballar el capítol 7 “Un Dia En Bicicleta” (té dues parts) 
- “Guia del ciclista” de l'Institut MAPFRE (PDF) 
- Mural de senyals verticals (PDF) 
- Fitxes de treball “Guia del Ciclista” de l'Institut MAPFRE (PDF) 

Repassar els coneixements bàsics de:  
- Normes de circulació (Vorera/Calçada) 
- Senyals de trànsit: ordre de prioritat entre 

grups de senyals i formes i colors dels 
senyals verticals 

Activitats Posteriors (Centre Docent) 

Continguts 
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- Treball individual i/o en grup (dibuix, redacció, etc.) 
- Full d’avaluació de l’activitat (docent). Es farà arribar a la Comissaria per Fax, Email o correu ordinari 
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Ajuntament de Mataró

 
 
 

NOTES D’INTERÈS  
 
Entitat coordinadora: 

POLICIA LOCAL DE MATARÓ. Unitat d’Educació Viària  
Agents responsables:  

J. Manel Valla i Pepi Ariza  

Email: eviaria@ajmataro.cat  
 

Entitats col·laboradores: 

HOSPITAL DE MATARÓ: Sra. Núria Sánchez ...................................................  937417707 
Email: nsanchez@csdm.cat  
MATARÓ- BUS:  Sra. Sònia Ortega ......................................................................  937575394 
Email: sortega-mb@ctsaonline.com  
BOMBERS DE MATARÓ: Sr. Esteve Garcia ......................................................  937578686 
Email: esteve.garcia@gencat.cat 
 
Links d’interès: 

http://www.gencat.cat/bombers 
http://edums.gencat.cat/ProgramaEducacioViariaIndividual 
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/recursos-
materiales/ninos/default.jsp 
http://www.circulando.es 
http://www.biciclat.cat  
http://phobos.xtec.cat/se-mataro/portal/index.php 
http://www.edu365.cat  
http://www.racceduca.es/usuari/demo.php 
http://www.matarobus.cat/cat/index.htm 
http://www.amtu.cat/viatjoambtu/index.php  




