
La Guàrdia 
Urbana

Memòria 2016-2017 

a l’escola



La Guàrdia Urbana  a l’escola  Memòria 2016-2017

3 33 anys del programa

4 Centres educatius que participen en el programa

7 Divulgació de l’oferta

8 Temes i sessions del programa per nivell educatiu

10 Parc Infantil de Trànsit

11 Actes de cloenda

13 Esdeveniments

14 Col·laboracions amb entitats

16 Altres projectes educatius

17 Valoració dels continguts i de la persona formadora

19 Un programa renovat per al curs 2017-18

2



La Guàrdia Urbana  a l’escola  Memòria 2016-2017

33 anys del programa

El programa La Guàrdia Urbana a l’escola és una proposta 
didàctica que s’ofereix a totes les escoles de la ciutat 
per treballar amb infants i adolescents de tots els cicles 
educatius aspectes relacionats amb el coneixement, 
vinculació i cura de l’entorn proper, la millora de la 
convivència i de les relacions interpersonals, i la prevenció 
de les conductes de risc en els àmbits de la conducció 
i la mobilitat segura, la violència de gènere, l’odi i la 
discriminació, i el consum de drogues.

Hereu d’una històrica tradició de presència de la Guàrdia 
Urbana als centres educatius i en esdeveniments ciutadans 
amb una forta presència d’infants i joves, el programa 
formatiu, tal i com el coneixem avui, es va iniciar el 1984 
com a prova pilot a una escola de les Corts i actualment ja hi 
participen més de 300 de tota la ciutat.
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Centres educatius que 
participen en el programa 

Més de dos terços dels 483 centres educatius 
participen en el programa La Guàrdia Urbana  
a l’escola

Públics
51,1%   
(170, hi participen  
el 71,1%)

Concertats
45,0%  
(150, hi participen 
el 67,0%)

Privats
3,9%   
(13, hi participen 
el 65,0%)

333 
centres 
(68,9%)
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2.503 
sessions 

Més de 
3.000 hores 

de formació 

9,6 
valoració de  
les escoles 

Primària
53,2%

ESO
30,9% 

Batxillerat
 7,1% 

Infantil
6,7% Altres (cicles formatius, 

educació especial, PQPI)
1,5% 

57.679 
alumnes 

Alumnat per nivell educatiu
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Centres educatius participants  
per districte sobre el total

Ciutat Vella 
78,1%  
(25/32)

Eixample 
60,7% 
(37/61)

Sants-
Montjuïc 
70,2%  
(33/47)

Horta-
Guinardó 
59,3% 
(32/54)

Sant Andreu 
97,5%  
(39/40)

Sant Martí 
59,4%  
(38/64)

Les Corts 
75,9%  
(22/29)

Gràcia 
82,9% 
(29/35)

Nou Barris 
61,8%  
(34/55)

Barcelona  
68,9%  

(333/483)

Sarrià-  
Sant Gervasi 

66,7%  
(44/66)
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Divulgació de l’oferta

www.bcn.cat/guardiaurbana Informació dels formadors  
als centres educatius 

Programa d’activitats escolars 
(PAE) de l’Ajuntament de Barcelona  

La Guàrdia 
UrbanaPrograma 

d’activitats 
educatives 
2017-2018 

a l’escola
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Temes i sessions del programa  
per nivell educatiu

Educació infantil

P3 P4 P5

El guàrdia urbà 9 10 61
El semàfor i el pas de vianants 9 37
Mobilitat segura (vianant) 59

Educació primària

Inicial Mitjà Superior

1r 2n 3r 4t 5è 6è

El guàrdia urbà 12 3
Mobilitat segura (vianant i passatger) 34 32 3 8
L’entorn proper (el carrer) 15 99 1 2
L’entorn proper (el barri) 140 21 3
L’entorn proper (el districte) 3 85
Mobilitat segura (vianant) 212 119 5
Les normes viàries (vianant) 7 29
Les normes viàries (vianant  
i conductor de bicicleta) 49 63

Les normes viàries (bicicleta  
i conductor bicicleta) 290 12

La convivència (civisme) 51 29 9
El camí escolar, camí segur 2 49 20
Xarxes socials 4 69
Assetjament escolar 4 12
PIT. Les normes viàries (bicicleta) 160

PIT: Parc Infantil de Trànsit
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ESO PQPI EE

1r 2n 3r 4t

Conductes de risc en la conducció 7 25
Les normes viàries (la bicicleta) 14 2
Alcohol i conducció 5 38 3
Mobilitat 24 3 14
L’entorn de les drogues 32 36 4 1
La convivència (civisme) 45 68 2 4
La convivència 11 2
Els conflictes socials 3 25 38 2
Xarxes socials 64 42 43 20 2 2
Assetjament escolar 16 55 6 15
Violència de gènere 7 19 18 1

PQPI: Programes de qualificació professional inicial.
EE: Educació especial.

Batxillerat

1r 2n

Alcohol i conducció 44 34
L’entorn de les drogues 1
Xarxes socials 8 2
Violència de gènere 4 1

Cicles formatius

Grau mitjà Grau superior

Alcohol i conducció 15 4
Conductes de risc en la conducció 2
L’entorn de les drogues 2
La convivència (civisme) 2
Les normes socials 1
Violència de gènere 10 6
Xarxes socials 4 3

S’han impartit 2 tallers de Violència de gènere d’altres nivells educatius.
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Escoles 

150 

Alumnes 

5.612 

Sessions 

160

16 
18 

4 

16 

21 

19 

22 

7 

19 

18 

454 
599 

174 

709 

689 

685 

697 

268 

633 

704 

15 
18 

4 

15 

17 

18 

21 

7 

19 

16 

Parc Infantil de Trànsit 

Aquest espai educatiu s’adreça tant a les escoles (cicle 
superior de Primària, més concretament a 5è curs) com a les 
famílies i els espais de lleure. S’ofereixen sessions a les aules 
i un espai darrere el castell de Montjuïc de pràctiques de 
circulació amb bicicleta i una pista d’habilitats (Bicívic) amb 
l’objectiu de:
• Aconseguir el respecte entre els diferents usuaris de la via 
pública (vianants i conductors de bicicletes).
• Prevenir situacions de risc.
• Autocorregir conductes adquirides no relacionades amb 
unes bones pràctiques.
• Adquirir habilitats i destreses per a una futura incorporació 
a la circulació en l’entorn urbà.
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32 
escoles

Parc del Fòrum  
25 de maig de 2017

Actes de cloenda

Activitats formatives  
d’educació primària

“L’espai dels infants” és una 
jornada interactiva que reuneix 
escolars dels diferents centres 
educatius de Barcelona, 
acompanyats del professorat, on 
fan tallers relacionats amb els 
diferents serveis. De la Guàrdia 
Urbana hi participen el Servei 
d’Educació per a la Segurat, les Unitats Territorials, la Unitat 
de Suport Diürn, la Unitat de Circulació, la Unitat Muntada i 
l’UPAS-Equip Canina. 

2.511 
alumnes 
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Horta-Guinardó  
1 de juny de 2017

8 
escoles

finalistes 

35 
treballs

Centres premiats
Escola Pare Manyanet (les Corts),  
IES Verdaguer (Ciutat Vella), Escola Virolai 
(Horta-Guinardó), Escola Sant Marc de 
Sarrià (Sarrià-Sant Gervasi) i Escola Thuya 
(Sarrià-Sant Gervasi). 

Activitats formatives 
d’educació secundària

A “L’espai dels joves”, al final de curs, 
els estudiants d’ESO presenten 
els treballs audiovisuals que han 
elaborat aprofitant els temes 
tractats als tallers realitzats amb 
la Guàrdia Urbana. A la jornada de 
cloenda es presenten els treballs 
seleccionats com a finalistes i 
s’atorguen els premis als millors 
treballs.

Guàrdia Urbana
Barcelona

          L’espai dels joves
Sala Lluís Companys. Seu del districte 
d' Horta Guinardó - 1 de juny de 2017

18a JORNADA DEL SERVEI 
D'EDUCACIÓ PER A LA SEGURETAT

PROGRAMA

11.15 - 11.30 h   /    Recepció escoles 
                            

11.30 - 13.30 h   /   Presentació treballs

                                 Lliurament premis

                                 Cloenda

En aquesta jornada es presentaran els treballs seleccionats i guardonats que ha elaborat 
l'alumnat dels centres educatius que participen en el programa de prevenció de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona.

Participen alumnes d’Educació Secundària Obligatòria
i Formació Professional.

Servei 
d’Educació
per a la
Seguretat

S.E.S.

Districte d' Horta Guinardó
Sala Lluís Companys
Ronda Guinardó, 49

COL·LABOREN:
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Esdeveniments

Festes de la Mercè:  
Parc Infantil de Trànsit  
(castell de Montjuïc)

24 i 25 de setembre  
de 2016

Taller familiar d’iniciació  
a la mobilitat segura

La Festa del Club  
Súper3

22 i 23 d’octubre  
de 2016

1.645 
participants 

1.250 
participants 

FotoGUB
Bitlles viàries

Passaviari
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Col·laboracions amb entitats

Associació d’Amics del Castell de Montjuïc 

22 de gener de 2017 
Pràctiques de circulació segura  
en bicicleta per a nens i nenes  
i reflexió sobre les conductes

17 de juny de 2017 
Jornada de Recreació  
Històrica Firafort

Avismón 

16 de desembre de 2016 
Campanya solidària de Nadal  
per recollir aliments per a la gent gran.

500 
participants

4 
escoles

Cantada de nadales amb la banda de música  
de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana.

175 
participants
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Cursa DiR- Guàrdia Urbana 

26 i 27 de maig de 2017 
Taller sobre mobilitat segura per a nens  
i nenes que assistien a la recollida  
de dorsals per a la cursa

Obra Social Sant Joan de Déu

21 de febrer de 2017 
Caminada solidària

240 
participants

15



La Guàrdia Urbana  a l’escola  Memòria 2016-2017

Altres projectes educatius 

Casals d’estiu (juliol)

Canvi de marxa

Col·laboració amb el programa 
educatiu de l’associació Mutual de 
Conductors i el Servei Català de 
Trànsit amb l’objectiu de mostrar les 
conseqüències físiques, psíquiques i 
sociològiques d’un accident de trànsit.

Tots junts prevenim

Sessions als Casals de Gent Gran de prevenció 
en l’àmbit de la mobilitat i la seguretat, 
en col·laboració amb la FATEC (Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya).

840 
alumnes  

(4t d’ESO, 
Batxillerat  

i Cicles 
Formatius)

330 
participants

339 
participants

9 
casals  
d’estiu

18 
escoles
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    9,6

  9,4

    9,6

      9,8

     9,7

    9,6

  9,4

  9,4

     9,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoració dels continguts  
i de la persona formadora
Valoració mitjana 

La metodologia utilitzada és adient

Han resolt dubtes i preguntes

Mostra un coneixement adequat de la matèria

Transmet amb claredat el contingut del tema

La seva manera d’explicar aconsegueix motivar l’alumnat

La durada de la sessió ha estat adient

El material de suport és adient

Satisfacció amb la qualitat del treball desenvolupat per l’agent 

17



La Guàrdia Urbana  a l’escola  Memòria 2016-2017

Ens 
agradaria 

que aquesta 
informació també 

arribés a les 
famílies.

Ens podrien 
deixar fitxes 

didàctiques per 
recordar-ho més 

endavant.

 
Es podria 

utilitzar material 
per projectar-lo en 

una pissarra digital o 
altres eines de les TIC 

amb materials més 
atractius, visuals i 

entenedors.

Una 
activitat molt 
motivadora.

Ens ajuda a 
complementar 

la nostra 
programació  

del curs.

Els 
vídeos i el 

material visual 
està molt bé, però es 
podria modernitzar 

per fer-lo més 
atractiu.

Cal fer més 
ús de suport 

visual i material que 
ajudi els alumnes a 

veure exemples 
reals.

Uns 
guàrdies 

urbans molt atents, 
molt propers i molt 

didàctics, amb 
exposicions clares 

i directes.

S’ha 
fet curta la 

sessió, una hora 
és poc temps. Potser 
es podria ampliar la 

sessió 30 minuts 
més.

Són sessions 
essencials per als 

alumnes que comencen 
a fer servir xarxes socials 
i per conscienciar també 

les seves famílies.

Bona feina 

:-)

Faria més 
referència al 

bullying, ells no ho 
veuen tan perillós 

com pegar-se.

Apropar la 
Guàrdia Urbana 

als nens  
i nenes sempre  

és positiu.

Un plaer. 
Repetirem l’any 

que ve.

Caldria 
aprofundir 

en el tema de 
l’assetjament 

i les noves 
tecnologies.

Les escoles 
opinen
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Coneixement  
de l’entorn proper

Millora de la  
convivència i les relacions 

interpersonals

Vinculació i cura  
de l’entorn proper

Prevenció de  
les conductes de risc

Un programa renovat  
per al curs 2017-2018

A partir del curs 2017-2018 el programa es reorienta per 
abordar les propostes didàctiques d’una forma rigorosa i amb 
nous criteris pedagògics i metodològics, alhora que s’adapta 
a les noves tecnologies i que s’actualitzen els coneixements 
dels professionals. A les escoles, se’ls ofereixen unes 
activitats innovadores i de qualitat dissenyades i adaptades 
a les necessitats del model curricular i a les competències 
bàsiques del Programa d’Activitats Escolars (PAE), que 
responen a les noves demandes de formació i d’informació 
del món educatiu, derivades dels grans canvis socials dels 
últims anys i de les necessitats emergents dels més joves.

En aquest procés desenvolupat durant el curs 2016-2017 
hi han col·laborat pedagogs de la Facultat d’Educació de 
la Universitat de Barcelona i professionals de l’entitat de 
formació integral SEER (Salut i Educació Emocional). L’equip 
de formadors ha seguit un procés de formació amb sessions 
presencials i altres de treball autònom per elaborar les 
activitats i construir els nous kits pedagògics.

Educació infantil/
Cicle inicial d’EP

Cicle superior d’EP  
i primer cicle d’ESO

PAE Guàrdia 
Urbana

Cicles mitjà  
i superior d’EP

Segon cicle d’ESO, 
batxillerat  

i cicles formatius
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Programa d’activitats escolars  
de la Guàrdia Urbana

Coneixement de l’entorn proper 
(educació infantil i cicle inicial d’educació primària)

El guàrdia urbà
El semàfor i el pas de vianants
El carrer i tu

Vinculació i cura de l’entorn 
(cicles mitjà i superior d’educació primària)

GubCatching (mobilitat segura)
Les normes viàries
El camí escolar, camí segur

Millora de la convivència i les relacions  
interpersonals 
(cicle superior d’educació primària i primer cicle d’ESO)

Alerta Bullying: SOS! (assetjament)
Alerta Bullying 2.0 (violència a les xarxes socials)
Prou odi i discriminació a BCN

Prevenció de les conductes de risc 
(segon cicle d’ESO i cicles formatius)

De marxa (consum de drogues)
Arribo en 5 min! (mobilitat segura)
Mai més! (violència de gènere)

Guàrdia Urbana
Divisió Territorial
Carrer Guàrdia Urbana, 3-5
08004 Barcelona
Telèfon 93 256 49 95
gu_ses@bcn.cat
www.bcn.cat/guardiaurbana 


