
Activitat educativa de convivència  i respecte entre 

diferents modes sostenibles de moure’s a ciutat  



En entorns urbans densos, el civisme i la 

convivència entre els diferents usuaris i modes 

A l’espai públic dels municipis diàriament es fan milers de trajectes en diferents 
modes de transport, en diferents vies i per diferents motius.  

convivència entre els diferents usuaris i modes 

de moure’s – vianants, bicicletes, transport 

públic, vehicles privats – i el respecte als espais 

i a les normes de trànsit  és indispensable per 

garantir la seguretat viària i el respecte al medi 

ambient urbà. 



A ciutat han emergit diferents de modes personals i 

sostenibles de moure’ns que han de conviure de 

forma segura amb els vianants i amb la resta de 

modes motoritzats. 



Què és

“Mou-te Bé” de la Fundació RACC és una activitat d’educació en mobilitat sostenible i segura que 
simula una Zona 30 urbana on hi han de conviure diferents usuaris, diferents motius i trajectes de 
mobilitat i diferents modes de transport.

Objectius 

1) Fer reflexionar a nois i noies entre 8 i 16 anys sobre els valors de civisme, convivència i el 
respecte entre vianants, bicicletes, altres modes sostenibles de mobilitat, el transport públic, respecte entre vianants, bicicletes, altres modes sostenibles de mobilitat, el transport públic, 
les motos i els cotxes.

2) Familiaritzar-se amb diferents vehicles de mobilitat personal i aprendre la seva normativa 
(ordenances) de circulació a ciutat. 

3) Fomentar l’ús de modes sostenibles de moure’s a ciutat.



Funcionament 

a) Breu sessió teòrica amb monitors d’educació
viària, on es treballen amb un audiovisual aspectes
clau sobre la convivència de diferents modes de

transport.

b) Col·locació d’elements protectors de seguretat
viària i primer contacte amb tots els vehicles deviària i primer contacte amb tots els vehicles de
l’activitat: bicicletes, bicicletes elèctriques, patins
elèctrics, skates, plataformes elèctriques, etc.

c) Joc de rols a la reproducció de la Zona 30,
simulant diferents personatges i situacions de
mobilitat i diferents trajectes i espais de convivència
entre els diferents usuaris.

d) Breu avaluació i conclusions de l’activitat.

L’activitat pot acollir 15 nois i noies cada sessió

d’entre 8 i 16 anys i té una durada d’uns 30 minuts.



La Fundació RACC ofereix aquesta 
activitat educativa a les regidories 
d’Educació, de Mobilitat i Seguretat i de 
Medi Ambient d’Ajuntaments, policies 
locals i altres actors de la mobilitat 
públics o privats per instal·lar-se en 
Jornades de mobilitat sostenible i 
segura, festes majors, fires, parcs de segura, festes majors, fires, parcs de 
seguretat viària, etc.  

“Mou-te Bé!” està oberta a la 
col·laboració de partners que, amb els 
mateixos objectius que el RACC de 
foment de la mobilitat sostenible i 
segura, vulguin participar en el 
finançament i la imatge de l’activitat.  



REQUERIMENTS TÈCNICS:

Des de l’organització cal aportar: 

• Espai perimetral necessari: 40m x 20m , sense desnivells i sense obstacles (fanals, voreres, mobiliari urbà). 
L’activitat permet modular la llargada del circuit, podent-se adaptar a 20 x 30/25 m

• Accés a l’espai  per a furgoneta per al muntatge i desmuntatge.

• Temps pel muntatge i desmuntatge: mínim 2:30 hores per al muntatge i 2:30 hores pel desmuntatge

• Presa de llum propera per a l’endoll del plasma de TV (vídeo educatiu) i la recàrrega dels vehicles elèctrics.• Presa de llum propera per a l’endoll del plasma de TV (vídeo educatiu) i la recàrrega dels vehicles elèctrics.

• Vigilància dels materials fora d’horari d’obertura, en cas de dies consecutius ( no es desmunta)

• Eventualment i en cas de no poder instal·lar el perímetre inflable de 40 x 20 m, necessitat de 60 valles
metàl·liques dels serveis municipals,  si l’activitat es fa en una plaça o espai no perimetrat.  

• Personal pel control de cues, si es preveu molta afluència.

• L’activitat té un cost de muntatge, desmuntatge i monitoratge. Consultar preus a Fundacio@racc.es



Mout-te bé! a La Ciutat dels Somnis (27-30 desembre 2017)
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