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Actualitat

La Policia Local du a terme un nou educació viària a les escoles

Dijous 29 de gener de 2004
La Policia Local ha posat en marxa aquest mes de gener, una nova edició del curs
d'educació viària, adreçat als alumnes de 5è de primària de totes les escoles de
Castellar. La iniciativa té com a principal objectiu donar a conèixer les normes
bàsiques de circulació i de seguretat que s'han de respectar al carrer, tant des del
punt de vista del vianant com del conductor. La iniciativa és una de les activitats
incloses en la Guia Didàctica de la Regidoria d'Ensenyament, i en el Programa
Municipal Sociosanitari. El regidor de Governació, Joan Roura, s'ha referit a la
importància d'aquests cursos d'educació viària, per tal de transmetre als infants els
coneixements bàsics de com comportar-se al carrer. Uns comportaments, ha dit, que
haurien de començar assumint els mateixos adults. El curs consta d'una part teòrica,
en total 10 hores lectives, en què s'utilitzen audiovisuals i jocs. Els aspectes que els
nens i nenes poden aprendre en aquestes xerrades van des dels senyals bàsics de
trànsit fins als comportaments adequats davant d'un accident. La part pràctica,
consisteix en la participació en un circuit de cars on hi ha instal·lades diferents
senyals de trànsit horitzontals i verticals. Les pràctiques es fan a les diferents
escoles del municipi. La Policia ja fa 14 anys que porta a terme aquests cursos, i els
resultats són prou satisfactoris. I és que els nens solen mantenir una actitud força
participativa, plantejant dubtes sobre les normes de circulació a l'hora de conduir,
així com també les possibles sancions. Amb tot, i "des de fa 14 anys, el municipi
ha canviat, i l'educació viària s'ha anat adaptant a les noves necessitats", ha
explicat el caporal de la Policia Local, Joan Pobla. Els cursos d'educació viària
s'adrecen als infants de les escoles. Tot i així, per aquest 2004, està previst
organitzar nous cursos de formació viària adreçats a altres col·lectius. L'any passat
ja es va començar amb persones amb problemes de salut mental, i amb treballadors
del Taller Escola Barcelona, el TEB.
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