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Notícies
- "La ciutat dels nens", per Jesús Monclús, doctor enginyer industrial,
especialista en seguretat viària.
- El progrés en la reducció de les morts en accidents de trànsit cau un 2%
el 2011 a tota la Unió Europea.
- Un 75% dels espanyols experimenten una conducció subconscient al
volant.
- Audiovisuals per prevenir atropellaments.

Activitats
Rejovenim la GEMS: la Guia d'Educació per a la Mobilitat Segura té 8 anys.

Iniciem un procés col·laboratiu per renovar-la. Hi esteu convidats!
Hi ha dues maneres de formar-ne part:
 Participant a la jornada de revisió de la GEMS i col·laborant,
posteriorment, en un entorn virtual.
 Formant part del taller semipresencial de 30 persones.
Jornada sobre la revisió de la Guia d’Educació per a la Mobilitat Segura
(GEMS)
Objectiu:






Presentar el projecte de revisió de la Guia d’Educació per a la
Mobilitat Segura (GEMS) explicant els instruments i les accions que es
duran a terme, així com l'espai virtual de col·laboració que
s'utilitzarà.
Analitzar els punts forts i febles de la GEMS.
Discutir i posar en comú les estratègies de revisió.
Col·laborar i fer seguiment del projecte de revisió.

25 DE SETEMBRE DE 2012
Atenció! El termini d'inscripció s'acaba el 14 de setembre de 2012
Més informació
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Taller per a la revisió de la Guia d’educació per a la mobilitat segura
L'objectiu és revisar i dissenyar els nous continguts de la guia.
Programa:
• Valoració de la tipologia d’accidentalitat i diàleg sobre les fonts
d’accidentalitat viària futures.
• Valoració de la vigència dels valors de la GEMS.
• Anàlisi de la validesa dels blocs d’edat des d’una perspectiva
normativa, psicològica o pràctica.
• Revisió del model de factors personals de risc.
• Nova definició dels continguts.
• Revisió del model de prevenció i les seves fases.
• Adequació de l’orientació metodològica, avaluativa i operativa
per programar.
60 hores (30 hores en entorn virtual i 30 hores de formació presencial a
l’aula)
Formació presencial: 3, 17, 31 D’OCTUBRE, 14 I 28 DE NOVEMBRE I 12 DE
DESEMBRE DE 2012, de 08:30 a 15:00 h
Atenció! El termini d’inscripció s’acaba el 21 de setembre de 2012
Més informació

Curs d'educació viària I (3a edició)
Curs per a monitors d’educació viària de les policies. L’objectiu és
facilitar els recursos tècnics i pedagògics necessaris per a la formació
d'infants i joves en matèria d'educació viària en l'àmbit escolar (60h).
DEL 17 AL 28 DE SETEMBRE DE 2012
Més informació
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