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Circuit de bicicletes

Comença el curs d’educació viària adreçat als alumnes de 5è de
primària del municipi

Dimecres 21 de gener de 2009

Els alumnes de 5è de primària de tots els centres docents de Castellar han començat
aquesta setmana el curs d’educació viària que cada any imparteix l’Ajuntament, a
través de la Guia Didàctica. La Policia Local porta a terme aquest curs des de fa 18
anys amb la finalitat que els nens i nenes aprenguin, a més de les normes bàsiques
de circulació, quin és el comportament més segur a l’hora d’anar pel carrer.

El curs, que faran uns 250 infants, consta d’una part teòrica, que s’imparteix fins al
dia 30 de gener a les aules de les escoles, i d’una part pràctica que començarà el 3
de febrer i que fins al 5 de gener els nens i nenes realitzaran en un circuit de
bicicletes que s’instal·larà a l’Espai Tolrà.

Com cada any, la part teòrica del curs, que enguany tindrà tres hores de durada, es
divideix en tres parts: una en què s’explica quin és el comportament que han de tenir
els vianants, una altra en què es detalla la millor manera d’utilitzar el transport
públic, i una tercera en què es fa ser als infants conductors de bicicletes i durant la
qual se’ls expliquen quines són les senyals de trànsit bàsiques i quines són les
normes principals que s’han de seguir perquè existeixi una bona convivència entre
vehicles i vianants. També es donaran algunes pinzellades de temes de medi
ambient i de la seguretat al carrer, com què poden fer els nens i nenes si es perden o
com han d’actuar si algú els ofereix algun objecte al carrer.

Per altra banda, el circuit de bicicletes on es realitzarà la part pràctica del curs és
propietat de l’Ajuntament des de fa tres anys, i consisteix en la reproducció d’un
poble on hi són presents els elements de circulació de qualsevol municipi real, com
ara els carrers, els semàfors o els passos de vianants. Durant les pràctiques,
s’ensenyarà els infants a posar-se correctament el casc, a adequar la bicicleta a la
seva alçada, i també la funció dels frens i del seient. A continuació faran una prova
d’habilitat on el que se’ls demana és que mantinguin l’equilibri i se’ls ensenyarà la
distància que han de deixar entre una bicicleta i una altra i, finalment, faran un
recorregut pel circuit d’uns deu minuts de durada.

Com ja es va fer en les últimes edicions del curs, enguany, els nens i nenes rebran
en finalitzar-lo un “permís de conduir per a infants” que porta el segell de la
prefectura de policia de Castellar i que inclou totes les dades dels nens, amb les
seves fotografies, i també se’ls regalarà un casc.
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