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TÍTOL I
OBJECTIU I FINALITAT DEL PARC
Article 1r.- Desenvolupament del Parc
Les instal·lacions permeten, plenament, el desenvolupament de la tasca
docent en les dues vessants d’aquesta: la teòrica i la pràctica.
Article 2n.- Ubicació del Parc
El parc es troba instal·lat al Cuernero.
Article 3r.- Justificació
La ubicació de les instal·lacions són idònies pels motius següents:
-

Zona enjardinada.
Amb fàcil accés, tant a peu com amb vehicle.
En plena zona d’oci i passeig (zona verda).
A molt poca distància de la zona centre i amb accessibilitat des dels
diversos complexos.

Article 4t.- Objectius pedagògics i finalitat del parc
Generals:
-

-

Facilitar i promoure informació relativa a seguretat viària als usuaris i usuàries
del Parc.
Completar i ampliar les informacions de seguretat viària que els usuaris i
usuàries han rebut en altres institucions o per altres mitjans.
Facilitar als usuaris i usuàries els mitjans pràctics necessaris per a integrar i
contextualitzar coneixements i conductes adequades i segures. Afavorir i
fomentar la convivència respectuosa, educada i cívica dels usuaris i
usuàries en les vies públiques.
Promoure i fomentar en l’àmbit municipal i comarcal activitats, jornades,
etc., que faciliten el coneixement d’aquesta matèria.

Específics:
El monitor o monitora o els monitors o monitores del parc Infantil determinaran
aquests objectius, tenint en compte l’edat, els agrupaments, el material
disponible, les instal·lacions, la ubicació, els accessos, etc.

-

-

-

Familiaritzar els usuaris i usuàries amb els elements que defineixen i
constitueixen les normes i els senyals reguladors del trànsit: formes, colors,
icones, marques… pels mitjans següents:
- Desenvolupament d’hàbits d’observació.
- Ordenació de conductes d’observació.
- Enumeració i ordenació perceptiva d’elements informatius (senyals,
semàfors, marques viàries…) significatius per als xiquets i xisquetes
(formes, colors, fons, icones, senyals lluminosos,…), per a associar-los
posteriorment amb conceptes com ara el perill, la precaució, aturarse…
Coneixement de les normes i els senyals fonamentals per a circular al Parc
amb els vehicles adequats: velocitat, peculiaritats del circuit, zones amb
algun perill de traçat… Treballar conceptes com ara la preferència, aturarse, cedir el pas,…
Conèixer i definir les característiques mecàniques i de seguretat dels
vehicles que s’utilitzen al Parc, així com les condicions necessàries per al
manteniment i el millor rendiment d’aquests.
Promoure i fomentar actituds de respecte i atenció del Parc i el medi
ambient.
Analitzar i estudiar el circuit, amb referències concretes a la realitat, per
mitjà d’itineraris habituals coneguts, com l’accés al Parc des dels centres
escolars, etc.

Metodologia:
Els continguts que se seleccionen per a aquests objectius han d’impartir-se de
forma teoricopràctica i cobrir els àmbits de vianant i conductor o conductora,
fins i tot el d’usuari o usuària de transports quan siga possible.
Les activitats per a la consecució d’aquests continguts, així com les
d’avaluació, seran valorades i propostes per experts i expertes en matèria
d’educació viària i els monitors i monitores del Parc.
Continguts:
Per a aconseguir els objectius enumerats, la formació serà teoricopràctica. Els
àmbits a cobrir seran els de vianant, conductor o conductora i usuari o usuària
del transport públic, per a aconseguir, d’una manera global, el
desenvolupament d’hàbits adequats en l’educació viària.
TÍTOL II
TITULARITAT DEL PARC
Article 5è.- Propietat de les instal·lacions

El Parc Infantil de Trànsit, propietat de l’Ajuntament de Xixona, està dotat d’un
circuit per a pràctica, amb els vials corresponents, una aula per a impartir-hi
classes teòriques i un local (garatge) per a la custòdia dels vehicles, així com
els serveis corresponents (lavabos).
TÍTOL III
ORGANITZACIÓ
Article 6è.- Junta Rectora, competències i nomenament
El Parc estarà regit, pel que fa al funcionament, per una Junta Rectora i un
director o directora.
Article 7è.- Representants de la Junta Rectora
a) La Junta Rectora estarà formada, almenys, per les persones següents:
l’alcalde o alcaldessa, el regidor delegat o regidora delegada de Trànsit i
Seguretat Ciutadana, el o la cap de la Policia Local, el o la cap provincial de
Trànsit i el o la cap territorial d’Educació de la província.
b) El càrrec de president o presidenta de la Junta Rectora recaurà en l’alcalde
o alcaldessa.
c) Com a secretari o secretària de la Junta actuarà el o la cap de la Policia
Local.
d) Aquesta Junta Rectora haurà de reunir-se, periòdicament, una vegada
cada semestre i prendrà els acords per majoria. En cas d’empat, decidirà el
vot del president o presidenta.
e) El director o directora, el nomenament del qual serà proposat per la Junta
Rectora, executarà els acords d’aquesta i serà responsable del funcionament
del Parc.
TÍTOL IV
MONITORS I MONITORES
Article 8è.- Sistema de selecció i característiques del monitor o monitora
Els monitors i monitores seran triats entre membres de la Policia Local, per la
Junta Rectora, a proposta del o la cap de la Policia.
Per a aquest nomenament es tindran en consideració els coneixements
teoricopràctics en trànsit i pedagogia infantil i l’aptitud per a la docència.

Article 9è.- Labor docent a desenvolupar pel monitor o monitora
A fi de coordinar l’ensenyament pràctic amb el teòric, declarat aquest últim
obligatori per als col·legis de primària i secundària, regits per la nova llei
(LOGSE), el Parc de Trànsit haurà de ser adscrit com a encarregat directe de la
labor docent. Per a això, podrà demanar, si cal, suport de la Policia Local.
Els monitors i monitores han de fer el següent:
a) Conèixer les normes i els senyals fonamentals per a circular al Parc amb els
vehicles.
b) Conèixer i definir les característiques mecàniques i de seguretat dels vehicles
que s’utilitzen al Parc de Trànsit, així com les condicions necessàries per al
manteniment i el millor rendiment d’aquests.
c) Promoure i fomentar actituds de respecte i atenció del Parc i el medi
ambient.
d) Observació i desenvolupament de conductes durant l’assistència al Parc.
Article 10è.- Obligacions
Les ordres del director o directora i el monitor o monitora o els monitors o
monitores seran obligatòries per a totes les persones assistents al Parc.
Article 11è.- Ús de les instal·lacions
Les instal·lacions del Parc no s’han d’utilitzar per a altres activitats que no
siguen d’educació viària.
TÍTOL V
RÈGIM DE FUNCIONAMENT
Article 12è.- Desenvolupament i justificació d’activitats
L’activitat del Parc de Trànsit es desenvoluparà de forma continuada al llarg
del curs escolar.
L’activitat principal serà la que marquen els objectius que indica l’article 4
d’aquest Reglament.
L’activitat secundària i complementària amb l’anterior serà preparar, dins de
cada curs escolar, un grup de xiquets o xiquetes per a participar en els
Campionats d’Espanya de Parcs Infantils de Trànsit, en representació del de la
nostra ciutat, d’acord amb les instruccions que respecte d’això indique la
Direcció General de Trànsit.
Article 13è.- Escolars seleccionats en el Campionat d’Espanya

Els xiquets o xiquetes que hagen sigut seleccionats per a participar en el
Campionat d’Espanya de Parcs Infantils de Trànsit tindran els avantatges
següents:
a) Utilitzar el Parc gratuïtament, sempre que hi acudisquen, i amb
independència del vehicle que trien per a conduir-hi.
b) Servir d’ajudants al monitor o monitora del Parc, en el cas de ser requerits
per a això.
c) Regular el trànsit, com a guies escolars, a l’entrada i l’eixida dels col·legis.
d) Col·laborar amb els professors i professores en les excursions que el centre
escolar haja organitzat.
e) Ajudar i col·laborar amb la Policia Local, en cas necessari, quan aquesta
organitze carreres pedestres, ciclistes o qualsevol activitat d’aquestes
característiques.
f) Rebre ajuda i col·laboració d’aquest Parc quan hagen d’obtenir la llicència
per a conduir ciclomotors.
Article 14è.- Assistència d’escolars al Parc
L’assistència d’escolars al Parc es canalitzarà fonamentalment a través de
l’Autoritat Provincial d’Educació i la Regidoria d’Educació de l’Excm.
Ajuntament, sense perjudici de sol·licitar, si escau, la col·laboració d’altres
organismes i determinar també altres canals quan s’estime convenient.
Article 15è.- Calendari escolar
Abans d’iniciar-se cada curs, el Parc farà una programació, juntament amb la
Regidoria d’Educació i el Consell Escolar Provincial, i planificarà un calendari
de programació d’activitats d’educació viària escolar per als centres escolars
en el pròxim curs.
Article 16è.- Horari d’assistència al Parc
El Parc de Trànsit pot ser utilitzat pels i les escolars tots els dies establits en la
programació, en hores de col·legi, amb els professors o professores
corresponents. També es pot utilitzar el Parc en hores lliures de col·legi i en
període de vacacions, segons els horaris establits i atenent sempre a les
instruccions dels monitors i monitores.
Article 17è.- Edats d’assistència dels i les escolars al Parc
Només poden utilitzar el Parc els i les escolars que, tenint una edat compresa
entre els 6 anys i els 17 anys, hagen rebut instruccions prèvies sobre normes i
senyals essencials de circulació als centres escolars respectius o al mateix Parc
de Trànsit.

De 6 anys a 14 anys han d’utilitzar-hi bicicletes i karts i de 14 anys a 17 anys
poden utilitzar-hi els ciclomotors.
Article 18è.- Vehicles a utilitzar al Parc
Els vehicles a utilitzar per a les pràctiques en la pista han de ser bicicletes, karts
a motor i ciclomotors, que no han de superar els 50 cm3 de cilindrada ni
sobrepassar la velocitat de 25 km / h. Aquests vehicles no estan concebuts per
a competicions esportives, només per a un fi exclusivament educatiu.
Article 19è.- Megafonia a les instal·lacions del Parc
El Parc haurà d’estar dotat de la megafonia necessària per a coordinar i dirigir
els i les alumnes i donar les indicacions corresponents en la fase pràctica.
TÍTOL VI
MANTENIMENT I VIGILÀNCIA DE LES INSTAL·LACIONS DEL PARC
Article 20è.- Vigilància de les instal·lacions
La vigilància i la custòdia de les instal·lacions del Parc de Trànsit les duran a
terme la Policia Local i els i les guardes de parcs i jardins.
TÍTOL VII
SISTEMA DE FINANÇAMENT
Article 21è.- Pressupost per al finançament del Parc
El Parc tindrà un pressupost mínim anual per al manteniment d’accessoris i
reparacions. Aquest pressupost inicial s’actualitzarà d’any en any.
La Direcció General de Trànsit, dins de les seues possibilitats pressupostàries,
contribuirà a la renovació i la reposició del material necessari.
Article 22è.- Inventari i rendició de comptes
Al final de cada curs escolar es farà un inventari dels efectes i els vehicles
custodiats a les dependències del Parc de Trànsit i es presentarà un extracte
de comptes, tant del pressupost anual de l’Ajuntament com d’allò que es
reba, si s’escau, en qualitat de premi en metàl·lic per l’obtenció dels primers
llocs en la classificació del Campionat d’Espanya, organitzat per la Direcció
General de Trànsit.
TÍTOL VIII

EL PARC DE TRÀNSIT HA DE TENIR UNA ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS
Article 23è.- Assegurança d’accidents
El Parc de Trànsit té una assegurança d’accidents. També s’amplien les
garanties de la pòlissa a les actuacions i les competicions que es puguen
celebrar fora de les instal·lacions del Parc Infantil de Trànsit, així com a la
participació en els Campionats Nacionals, etc., i, en general, a qualsevol
actuació dins del territori nacional.
Article 24è.- Farmaciola d’urgència
A les dependències del Parc Infantil de Trànsit hi haurà un farmaciola de
primers auxilis, degudament dotada.
TÍTOL IX
MEMÒRIA ANUAL
Article 25è.- Memòria d’activitats
Al final de cada curs, el Parc de Trànsit elaborarà una memòria anual, que
detallarà les activitats dutes a terme.
Se’n faran les còpies següents:
-

-

Una per a cada membre de la Junta Rectora. D’aquestes, la que es remeta
al delegat o delegada provincial de Trànsit haurà de ser entregada al mes
de juny, acompanyada amb una relació del material didàctic i pràctic
que, per deteriorament o esgotament, haja de ser reposat i renovat, tot
això d’acord amb el que estableix l’article 3r de l’Ordre de 31 de gener de
1989.
Una per a cadascun dels grups municipals.
Igualment, se’n guardarà una còpia per a arxivar-la al Parc.

Article 26è.- Adaptació del nou Reglament al Parc
El Parc Infantil de Trànsit s’acull als beneficis d’aquesta resolució i de l’Ordre del
31 de gener de 1989, sobre creació, funcionament i reglamentació dels parcs
infantils de trànsit, i ha d’ajustar el seu funcionament al que determine el seu
Reglament, que, a proposta de la Junta Rectora, haurà de ser aprovat per la
Direcció General de Trànsit, per a una efectivitat real i una reglamentació
nova i adequada a la realitat educativa actual.
_____________________________________________________________________________
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L’INTERIOR):
Resolució del director general de data 01/03/1999 (termini de vigència: un any,
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