
             
 

       
 

 

PROJECTE INTEGRACCIÓ 
 

CURS SOBRE GESTIÓ DE LA DIVERSITAT I INCORPORACIÓ DE CODIS CULTURALS I DE GÈNERE 

 

 

FITXA DE PROJECTE ELABORADA PER L’ALUMNAT DEL CURS 

 

TÍTOL  

DE L’ACCIÓ 

INTEGRACIÓ A TRAVÉS DE L’EDUCACIÓ VIÀRIA 

IDENTIFICACIÓ I 

RESUM  BREU 

DEL PROJECTE 

S’ha observat que, en el 5% dels accidents de trànsit en què apareixen 

implicades persones estrangeres, les situacions de conflicte presenten 

una marcada connotació xenòfoba, que ajuda al deteriorament de la seua 

imatge i pot contribuir a crear un nou estereotip.  

Així, és habitual trobar conductors que, principalment per no saber les 
normes, cometen infraccions de trànsit relacionades, en la majoria dels 
casos, amb les autoritzacions administratives (permís de conduir, 
assegurança del vehicle i permís de circulació) necessàries per a conduir i 
amb els requisits dels vehicles de motor (ITV i impostos) per a poder 
circular per les vies públiques. 
 

Per tant, per solucionar el problema, l’ajuntament ha decidit realitzar 
cursos relacionats amb el tema que ens ocupa, a desenvolupar per 
l’equip d’educació viària de la Policia Local de Vila-real, en col·laboració 
amb els Serveis Socials i amb la Direcció Provincial de Trànsit de Castelló, 
dirigits a població immigrant que condueix habitualment i que posseeix 
permís de conduir. 
 

No es pretén ensenyar a conduir o preparar per a l’obtenció del permís 
de conduir, ja que aquest treball competeix a les autoescoles. Intentem 
que la persona que condueix conega els documents que són necessaris, la 
vigència, homologació (segons el país d’origen) i els procediments per a 
aconseguir-los; així com els requisits que ha de reunir qualsevol vehicle 
per a poder circular per Espanya, centrant-nos principalment en la 
població procedent de Romania (3.601) i  el Marroc (3.601). 
 

Es busca treballar amb 5 grups (2 de Romania, 2 del Marroc i 1 
plurinacional) de fins a 40 persones, amb els que a més de desenvolupar 
aspectes relacionats amb els conflictes plantejats, arribarem al final del 
procés, prestant l’ajuda necessària fins a la resolució definitiva dels seus 
problemes (relacionats amb la renovació o homologació de la 
documentació necessària per a conduir o amb els requisits que han de 



             
 

       
 

reunir els seus vehicles per a poder circular a Espanya). 
Les persones encarregades d’impartir aquest curs són policies locals 
membres de l’equip d’educació viària de la Policia Local de Vila-real. 

 

DURACIÓ TOTAL 

DE L’ACCIÓ 

(MESOS) 

 

OBJECTIUS DE 

L’ACCIÓ I 

INDICADORS 

Objectiu general 

Disminuir el nombre d’accidents de trànsit i sancions administratives al 
municipi de Vila-real. 
 

Objectius específics 
 

1.- Adquirir el coneixement necessari sobre les normes existents a 
Espanya relacionades amb el trànsit. 
2.- Valorar en positiu l’obtenció del carnet al país d’origen. 
3.- Aconseguir que vehicles vells circulen en bon estat. 

3.1.- Passar la ITV. 

             3.2.- Conducció més segura. 

4.- Minorar l’impacte econòmic sobre el bon compliment de les normes.  

4.1. Obtenir una assegurança obligatòria d’automòbil econòmica. 

5.- Matricular els vehicles en la JPT. 

 

GRUP 

DESTINATARI 

<Beneficiaris directes> La intenció és treballar amb 5 grups (2 de 

Romania, 2 del Marroc i 1 plurinacional) de fins a 40 persones 

<Beneficiaris indirectes> 

RESULTATS 

ESTIMATS I 

INDICADORS 

Adquirits els coneixements necessaris per a poder circular amb seguretat.  
Revisat el vehicle al taller per poder circular segur i passar la ITV. 
Realitzada la ITV del vehicle amb resultat positiu. 
Aconseguida assegurança obligatòria d’automòbil econòmica i fiable. 
Obtinguda documentació adequada (del conductor i del vehicle) per a 
poder circular per Espanya. 
 

ACTIVITATS 

PRINCIPALS 

Els tallers a realitzar es dividiran per mòduls de 3 hores cada un,  
a continuació especifiquem cada activitat. 
 



             
 

       
 

Taller legislació (1) 
 

TÍTOL CONEGUEM LA LEGISLACIÓ 

DESCRIPCIÓ Treball amb textos legals: Codi Penal, Llei de seguretat 

viària (reglaments que la desenvolupen) i LO 15/2007.  

Promovent la cultura del respecte a la Llei i el seu 

 compliment. 

L’agent de Policia i l’acatament de la norma i de la 

Llei. 

NOMBRE 
USUARIS 

5 grups de 40 persones, total 200. 

DURACIÓ Es durà a terme en dues classes teòriques de 2 hores 

Total taller, 4 hores. 

ESPAI Sala de formació de la Policia Local de Vila-real. 

MATERIALS Projector, ordenador, folis, bolígrafs, legislació. 

PERSONAL Policia Local (personal que pertany a l’equip  
d’educació viària). 

AVALUACIÓ El responsable del curs avaluarà, mitjançant la realització 

d’un informe, com s’ha desenvolupat l’activitat. 

 
 
Taller de documentació i institucions (2)  
 

TÍTOL DOCUMENTACIÓ VEHICLES 

DESCRIPCIÓ Treball amb documents necessaris per a la conducció 

de vehicles (permís de circulació, assegurança obligatòria 

d’automòbils, certificat de característiques tècniques, 

permisos de conduir de les diferents classes (AM, B, C, D i E), organismes 



             
 

       
 

i centres que els expedeixen. 

 

NOMBRE 
USUARIS 

5 grups de 40 persones, total 200. 

DURACIÓ Es durà a terme en dues classes teòriques de 2 hores. 

Total taller, 4 hores. 

ESPAI Sala de formació de la Policia Local de Vila-real  

i Direcció Provincial de Trànsit. 

MATERIALS Projector, ordenador, folis, bolígrafs, legislació. 

PERSONAL Policia Local (personal que pertany a l’equip d’educació 

 viària). 

AVALUACIÓ El responsable del curs avaluarà, mitjançant la realització  

d’un informe, com s’ha desenvolupat l’activitat. 

 
 
Taller de senyalització (3)  
 

TÍTOL SENYALS DE TRÀNSIT 

DESCRIPCIÓ Descripció dels senyals i dels seus significats, treballant la 
importància del respecte a les normes i senyals de circulació, com a 
normes de convivència 

NOMBRE 
USUARIS 

5 grups de 40 persones, total 200. 

DURACIÓ Es durà a terme en dues classes teòriques d’1 hora. 

Total taller, 2 hores. 

ESPAI Sala de formació de la Policia Local de Vila-real. 



             
 

       
 

MATERIALS Projector, ordenador, folis, bolígrafs, legislació. 

PERSONAL Policia Local (personal que pertany a l’equip  

d’educació viària). 

AVALUACIÓ El responsable del curs avaluarà, mitjançant la realització 

d’un informe, com s’ha desenvolupat l’activitat. 

 
 
Taller conductual (4) 
 

TÍTOL CONDUCTOR  DE VEHICLE 

DESCRIPCIÓ Treballs realitzats relacionats amb les noves normes de 
circulació que afecten l’alumnat en relació amb la conducció 
del seu vehicle. 

 USUARIS 5 grups de 40 persones, total 200. 

DURACIÓ Es realitzarà en dues classes teòriques d’una hora mitja 
cadascuna. 
Total del taller, 3 hores. 

ESPAI Sala de formació de la Policia Local de Vila-real. 

MATERIALS Projector, ordenador, folis, bolígrafs, legislació pdf. 

PERSONAL Policia Local (personal que pertany a l’equip  
d’educació viària). 

AVALUACIÓ El responsable del curs avaluarà, mitjançant la realització 

d’un informe, com s’ha desenvolupat l’activitat. 

 
 
Classe pràctica al parc infantil de trànsit (taller 5)  
 

TÍTOL EM POSE AL VOLANT 

DESCRIPCIÓ Treball al parc infantil de trànsit, amb karts,  bicicletes i 



             
 

       
 

cascos. 

NOMBRE 
USUARIS 

5 grups de 40 persones, total 200. 

DURACIÓ Es realitzarà en dues classes teòriques d’una hora i mitja 

cadascuna. 

Total del taller, 3 hores. 

ESPAI Parc infantil de trànsit de Vila-real. 

MATERIALS Bicicletes i karts. 

PERSONAL Policia Local (personal pertanyent a l’equip d’educació 

viària). 

AVALUACIÓ El responsable del curs avaluarà, mitjançant la realització 

d’un informe, com s’ha desenvolupat l’activitat. 
 

ALUMNAT QUE 

HA ELABORAT 

LA PROPOSTA 

Abdelrrahim Yacine 

Laura Martínez 

Ana Mollar 

Victoria Kucherenko 

Consuelo Lozano 

José Luis de Llago 

 


