
Durant unes deu setmanes, els aspi-
rants a formadors viaris han d’adquirir 
les competències necessàries per 
poder impartir classes que integrin l’a-
nàlisi dels factors de risc en la conduc-
ció i fomentin l’autoreflexió per tal que 
els futurs conductors adoptin actituds 
segures. En totes les matèries del curs 
s’inclouen continguts cognitius, emocio-
nals i de comportament. 
 
La sensibilització, contingut clau 
 
«Serà un bon profe però encara li 
manca seguretat», opina una alumna 
sobre el Gerard, un cop acaba una ac-
tivitat en què ell ha simulat donar una 
classe a preconductors, centrada en 
l’alcohol i les drogues com a factors de 
risc. «M’he sentit una mica col·lapsat», 
confessa nerviós als seus companys. 
Desmuntar falsos mites i creences 
sobre el consum d’aquestes substàn-

cies si s’ha de 
conduir, com 
per exemple, 
«les drogues 
il·legals són 
més perilloses 
que les legals» 
o «si fumo un 
porro, no m’a-
fecta quan 
condue ixo», 
és l’objectiu d’aquesta sessió pràctica 
que pretén que els participants adqui-
reixin habilitats per canviar actituds i 
que supervisa Raül Viladrich, un dels 
professors del curs. Viladrich pren nota 
amb atenció de cadascuna de les inter-
vencions, avalua l’alumnat i li dona re-
comanacions i pautes: «Sabeu el que 
heu de dir però de vegades no quan. 
Heu de saber escoltar i dosificar la in-
formació, els coneixements que teniu». 

La majoria dels candidats a profes-

sors de formació viària té algun vincle 
amb el món de les autoescoles i bona 
part d’ells compagina les classes, que 
es desenvolupen diàriament a la tarda, 
amb les seves feines. Els integrants del 
grup es defineixen com a «molt exi-
gents» i alguns expliquen que es lleven 
abans o se’n van a dormir més tard de 
l’habitual per poder estudiar i preparar 
bé les matèries. «Encara no som cons-
cients de tot el que estem aprenent», 
comenta la Montse, una de les assis-
tents al curs. 

 
Teòrica i pràctica 
 
Els continguts que s’imparteixen en 
aquesta fase presencial desenvolupen 
la didàctica de les matèries estudiades 
en una fase prèvia d’ensenyament a 
distància. Es tracta d’aprendre metodo-
logies que permetin treballar els factors 
de risc i millorar les actituds necessà-
ries per a la mobilitat segura i aplicar 
aquest aprenentatge a la formació pràc-
tica dels futurs conductors. 

APRENENT A FORMAR ELS FUTURS CONDUCTORS

AUTOESCOLES
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Seixanta-sis alumnes participen actualment en la fase presencial del curs per obtenir el certificat 
d’aptitud de professor/a de formació viària convocat pel Servei Català de Trànsit (SCT) i que té lloc 
a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 

AUTOESCOLES

ELS FORMADORS VIARIS DE CATALUNYA APOSTEN 
PER UNA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE

S'han realitzat cursos d'especialització 
en Vehicles Elèctrics i ADAS. 
 
Des de la Federació d’Autoescoles de 
Catalunya ( FAC ) s’aposta  per una Mo-
bilitat Segura, Sostenible i Saludable. 
  
És per aquest motiu que en els darrers 
mesos d'aquest 2018 s'han realitzat di-
ferents formacions d'especialització en 
conducció segura i sostenible adreçada 
als Formadors Viaris de Catalunya ja 
formats en Conducció Eficient. 
 
1) Curs FIVE*: Formació Inicial Vehicle 
Elèctric. Curs d'especialització teòric-
pràctic  amb un vehicle elèctric a on es 
mostren els diferents tipus de conduc-
ció i de recàrregues dels vehicles elèc-
trics. Es van realitzar un total de 700 
kms i 300 recàrregues elèctriques als 
punts de recàrrega de Reus, Girona i 

Lleida.  
 
2) Curs ADAS*: 
Noves tecnologies en 
els vehicles . Curs 
d'especialització en 
tots els sistemes 
ADAS que incorporen 
els nous vehicles del mercat. 
 
El 29 d'octubre es va realitzar a Barce-
lona la Jornada de cloenda a on van in-
tervenir: 
 
- Per part de l’Institut Català de l’E-
nergia (ICAEN) Sra. Assumpta Fa-
rran, Cap Unitat de Transport 
Divisió Gestió Energètica.  
 
- Per part del Servei Català de Tràn-
sit (SCT) la Sra. Carme López, 
Responsable de Formació Viària 

Servei de Pro-
cessos Forma-
tius de Mobilitat 
Segura. 
 
- Per part de la 
Direcció Gene-
ral de Trànsit 
(DGT) Sr. Adrià 
Puigpelat , cap 
Provincial Pre-
fectura Provin-
cial de Trànsit 
de Barcelona. 
 

Des de la Federació d’Autoescoles de 
Catalunya ( FAC )  s’aposta per una for-
mació especialitzada i de qualitat, ja 
que el formador viari és un actor molt 
important dins la mobilitat segura a Ca-
talunya. 

trànsit, seguretat viària, educació viària,...

La Federació d’Autoescoles de Catalunya  
( FAC ) aposta per una formació especialitzada i 
de qualitat.
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