
Sóc un bon veí?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMAT 
Taller 
 
ÀMBIT 
Educació Viaria, convivència i civisme 
 
PROGRAMA 
Policia Local i Servei de Mediació Ciutadana  
 
DESTINATARIS 
Professorat Primària. 
Alumnes Primària. 
 
DESCRIPCIÓ 
L’activitat s’inicia amb la representació  teatralitzada d’una infracció habitual 
que solen fer els veïns i veïnes de Montornès a les nostres places i jardins i que 
constitueix una infracció de l’Ordenança de convivència municipal. 
Seguidament, a partir d’experiències pròpies de l’alumnat, es manté una 
conversa guiada per un/a agent de la policia local i/o una mediadora  per donar 
a conèixer la normativa municipal sobre convivència i civisme. 
Per prendre consciència s’explicarà el cost econòmic i/o ambiental que 
l’incivisme té al nostre municipi i es farà partícips a l’alumnat per a que proposin 
noves campanyes de sensibilització i accions municipals per reduir l’incivisme i 
millorar la convivència al nostre municipi. 
 
 
CALENDARI 
A acordar amb el centre. 
 
DURADA PREVISTA 
A concertar amb el centre escolar.  
Màxim 2 hores 
 
Cal que el mestre sigui present a l’activitat. Abans de realitzar la sessió és 
interessant compartir amb el tutor la realitat de la classe per a una millor 
aproximació als participants. 
 



OBJECTIUS: 
1. Reflexionar sobre les conductes que habitualment fem de forma 

inconscient i que atempten contra la convivència. 
2. Conèixer l’ordenança municipal de convivència  i civisme de Montornès 

del Vallès. 
3. Que l’alumne reconegui les infraccions que comet i què pot significar 

cometre infraccions. 
4. Corresponsabilitzar a la ciutadania en la cura de l’espai públic 
5. Cercar espais de cooperació i treball conjunt amb l’ajuntament. 

 
LLOC DE REALITZACIÓ 
A les aules de les escoles.  
 
RECURSOS  
Humans: Policia Local i/o Servei de Mediació Ciutadana de Montornès del 
Vallès. 
Econòmics: gratuït. 
 
DESCRIPCIÓ  METODOLOGIA:   

- Experiències vivencials teatralitzades 
- Conversa guiada per donar a conèixer l’ordenança municipal de 

convivència i civisme. 
- Conversa grupal i participativa. 

 
OBSERVACIONS: 
Els continguts i nivell d’aprofundiment es poden adaptar en funció del projecte 
educatiu i les necessitats de cada centre. 
 
INFORMACIÓ: 
La data i hora de les jornades s’acorden amb les escoles. 
 
Més informació:  
Telèfon 93.572.11.10  
policialocal@montornes.cat 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 
 
 
 
 

 
 
 


