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1.  PROPOSTA DE PRESENTACIÓ 
 

PONENTS:  
 
S’estima una durada de aproximadament una hora de presentació, a LA SEU DE LA 
FACUILTAT DE NAUTICA DE BARCELONA,  on poden intervenir els següents ponents: 

 
UPC: A designar 
 
SERVEI CATALÀ TRANSIT : A designar 
 
FAST PARCMOTOR : Sr. Jordi Casals ( descripció de l’assignatura, especialment la seva part 
pràctica. ) 
 
Els temps estimats de ponència per cada persona serien de 15-20 minuts acompanyats per 
vídeo o PPT. 
La data de la ponència cal coordinar-la amb els ponents 
 

2.  Antecedents 
 
El grup d'edat entre 18 i 24 anys és el mes afectat pels accidents de trànsit, essent la principal 
causes de mortalitat entre els 15 i 29 anys. 
 
Segons l'últim estudi de la DGT de l'any 2010, durant aquest any es varen produir 85.503 
accidents amb víctimes, on varen morir 2.478 persones i varen resultar ferides 11.995 persones 
de forma greu i 108.350 de forma lleu. 
 
D'aquí s'extreu una mitjana espanyola de 54 morts per cada milió d'habitants mentre que en el 
cas dels joves tenen una taxa de 75 morts per cada milió d'habitants, amb un total de 363 morts 
en aquesta franja d'edat. 
 

 
*Numero de morts en funció de l'edat i sexe per mil ió d'habitants (Font: DGT) 
 



  

 

Si examinen més detingudament les dades, veiem que els homes entre 18 i 20 anys son els 
més vulnerables, amb 152 morts en accident de tràfic per cada milió d'habitants, triplicant la 
mitja espanyola. Seguidament trobem els homes entre 21 i 24 anys amb 130 morts. En el cas 
de les dones les xifres són molt inferiors, amb un resultat de 42 i 31 morts respectivament.  
 
També cal observar que les víctimes mortals en aquest grup d'edat han disminuït un 69% en 
els últims 10 anys mentre que la mitja espanyola ha disminuït un 55% en el mateix període. 
 
Així doncs, veiem que les accions realitzades per l'Administració i fabricants dona els seus 
fruïts però encara es poden dur a terme més accions per reduir la mortalitat en les generacions 
més joves 
 

 

“Un de cada tres morts per accident laboral, succeeix en un 
accident de trànsit” 
 

“La seguretat en conducció comença en sortir de casa” 
 

 
(FONT: Direcció General de Trànsit, Institut Nacional de Seguretat  i Higiene en el Treball i 

Fesvial  - Campanya de prevenció d’accidents de trànsit “in itinere”) 

 
 
3.  Objectius del programa universitari de prevenció d’accidents  
 
Amb l’experiència positiva dels darrers anys i la bona acollida tant per part dels estudiants com 
per part dels responsables acadèmics d’aquelles universitats que ja han incorporat el programa 
de formació.    
 
Aconseguir una reducció en el número d’accidents de trànsit entre els joves incorporats al 
programa. 
 

Conscienciar  sobre els accidents i la importància de la formació en la seva prevenció,   
 

Descobrir  les principals causes de l’accident de trànsit i els perills que envolten la conducció. 
 

Conèixer  els diferents sistemes de seguretat dels vehicles actuals i les seves funcions. 
 

Practicar les pautes a seguir per a una conducció segura. 
 

Comprendre  els conceptes físics que afecten a la dinàmica dels vehicles. 
 

Millorar  els coneixements davant de situacions de risc a la carretera. 
 

Mantenir  els vehicles en bones condicions d’us. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

4.  Assignatura de conducció segura per a joves universitaris. 
 
Amb l'afany de contribuir en la disminució d'accidents de tràfic i les seves possibles 
conseqüències entre el col·lectiu UNIVERSITARI, Formació del Automòbil i Serveis Tècnics, 
FAST, amb el suport de Servei Català de Transit , ofereix la formació teorica-pràctica pels 
joves universitaris de les Universitats adherides al projecte. Antigament a través d'una 
Assignatura de Lliure Elecció de 3 crèdits. Y actualment amb adaptació als nous plans 
BOLONYA  segons els requeriments acadèmics de cada universitat  
 
Aquesta assignatura te l'objectiu de dotar al conductor novell o al conductor amb una 
experiència relativament baixa en la conducció, dels coneixements necessaris del vehicle i de 
la conducció per tal de sensibilitzar i responsabilitzar al alumnes, mitjançant teoria i pràctica en 
instal·lacions especifiques. 
 
El desenvolupament actual d'aquesta assignatura semi presencial, consta d'una part teòrica  
on-line que introdueix al conductor en conceptes bàsics de comportament dinàmic i 
manteniment del vehicle així com detalls dels seus sistemes de seguretat.  
Igualment s’introdueix el concepte de conducció responsable i es treballen les pautes per 
aprendre a evitar els perill i saber reaccionar correctament en condicions adverses o de risc 
sobrevingut. 
 
Un cop realitzada aquesta formació a través de la intranet de la de cada universitat, es 
convoquen un o dos dies de pràctiques  (Automòbils), 1 dia (motocicletes.) 
Les pràctiques es porten a terme preferentment en cap de setmana (8 o 16 hores ) segons 
modalitat i  criteri de cada universitat, posant a disposició els dies necessaris per poder atendre 
tots els alumnes inscrits.. 
 
El mètode d'avaluació es realitza a través d'un examen teòric i un de pràctic, on s'avalua 
l'evolució del alumne abans i després del curs i amb. Cada examen té un pes del 50% de 
l'assignatura. 
 
 

5. Esquema bàsic de l’assignatura ( automòbils o motocicletes) 
 

• 4 CREDITS ECTS (a valorar per cada Universitat) 
• Format semi presencial 
• Teoria on – line (intranet de cada Universitat o del centre FAST PARCMOTOR, 

possibilitat de test de seguiment) 
• Examen de teoria a la pròpia Universitat o a realitzar el dia de les pràctiques (50% nota)  
• Pràctiques presencials ( 8 hores motos i 8 o 16 hores per automòbils, a criteri de cada 

Universitat) 
• Examen de pràctiques amb seguiment personalitzat per cada alumne (50% nota) 
• Possibilitat de complementar amb treball final ( segons criteri de cada universitat) 
• Modalitat automòbil o motocicleta ( els automòbils son aportats pel nostre centre de 

formació, les motocicletes han d’aportar-les els estudiants, tot i que el centre en 
subministra algunes d’ especialment preparades per formació) 

• Pràctiques supervisades per instructors professionals a velocitats moderades 
 
 



  

 

 
 

• Cost suplementari de matricula per l’alumne: Automò bils 
 

- Amb 1 jornada de pràctiques 90 € (PVP 240€) 
- Amb 2 jornades de pràctiques 160 € (PVP 450 €) 

 
• Cost suplementari de matricula per l’alumne: Motoci cletes  

 
- Amb 1 jornada de pràctiques (motocicleta de l’alumne, motos 

especials aportades pel centre) 75 € (PVP 125€)  
                 

 
6.  PROGRAMA I CONTINGUT DE L’ASSIGNATURA 
 
 

a)  Material docent: Automòbils 
 
Tot el material teòric es troba habitualment a l’intranet de cada universitat  
 
Contingut teòric de l’assignatura d’automòbils: 
 
MODUL TEORIC 1 
 
1.  PRÒLEG  
2.  INTRODUCCIÓ  
3.  ELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT  
3.1  FACTOR HUMÀ  
3.2  FACTOR VEHICLE 
3.3  FACTOR VIA  
4.  SISTEMES DE SEGURETAT  
4.1  SEGURETAT ACTIVA  
4.2  SEGURETAT PASSIVA  
5.  POSICIÓ DE CONDUCCIÓ  
5.1  PAUTES A SEGUIR PER UNA CORRECTA POSICIÓ  
5.2  EL QUE NO S’HA DE FER  
6.  MANIOBRES DE FRENADA  
6.1   FRENADES D’APROPAMENT A CORBA  
6.1.1  Vehicles sense sistema ABS  
6.1.2  Vehicles equipats amb ABS  
6.2   FRENADES D’EMERGÈNCIA  
6.2.1  Vehicles sense sistema ABS  
6.2.2  Vehicles amb sistema ABS  
6.3  FRENADES EN CORBA  
6.3.1  Vehicles sense ABS  
6.3.2  Vehicles amb ABS  
6.4  FRENADA ASIMÈTRICA  
6.4.1  Vehicles sense ABS  
6.4.2  Vehicles amb ABS  
7.  DINÀMICA DE L’AUTOMÒBIL  
7.1  FORÇA DE FREGAMENT I ADHERÈNCIA  



  

 

7.2  TRANSFERENCIA DE MASSES  
7.2.1  Transferència de masses longitudinal  
7.2.2  Transferència de masses lateral  
7.3  COM PATINA UN VEHICLE  
7.4  PER QUÈ PATINA UN VEHICLE  
7.5  MANIOBRA DE CONTRAVOLANT  
7.5.1  Tracció davantera  
7.5.2  Tracció posterior  
7.6  SUBVIRATGE PER CANVI DE PESOS  
7.6.1  Tracció davantera  
7.6.2  Tracció posterior  
7.7  SOBREVIRATGE PER CANVI DE PESOS  
7.7.1  Tracció davantera  
7.7.2  Tracció posterior  
7.8  SUBVIRATGE PER EXCÉS DE TRACCIÓ  
7.9  SOBREVIRATGE PER EXCÉS DE TRACCIÓ  
7.10  SUBVIRATGE PER BLOQUEIG  
7.11  SOBREVIRATGE PER BLOQUEIG  
8.  TRAÇAT I ORDRE EN  LA CONDUCCIÓ  
8.1  ORDRE EN LA CONDUCCIÓ  
8.2  TRAÇAT I TRAJECTÒRIES  
8.3  OBSERVACIONS  
9.  CONDUCCIÓ EFICIENT  
9.1  MILLORES DELS FABRICANTS  
9.2  ABANS DE CIRCULAR  
9.3  DURANT LA CIRCULACIÓ  
10.  MANTENIMENT BÀSIC DEL VEHICLE  
10.1  ESMORTEIDORS 
10.2  ALINEAT  
10.3  PNEUMÀTICS  
10.4  FRENS  
10.5  MOTOR  
11.  PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT  
11.1  PROTEGIR  
11.2  AVISAR  
11.3  SOCÓRRER  
12. CONCLUSIONS  
 
MODUL TEORIC 2 
 
ERRORS EN LA CONDUCCIÓ ( dossier descriptiu) 
 
 
MODUL DE PRÀCTIQUES AUTOMÒBILS: 
 

- POSICIÓ DE CONDUCCIÓ  
- UTILITZACIO DEL VOLANT I PEDALS: ERGONOMIA 
- POSICIÓ DE SEGURETAT, UTILITZACIÓ DELS ELEMENTS DE 

SEGURETAT PASIVA 
- ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT, CAS PARTICULAR DE LA 

BOLCADA (SIMULADOR) 
- ESLÀLOM, COORDINACIÓ I MANIOBRABILITAT 



  

 

- EDUCAR LA VISTA: CAMP DE VISIÓ  
- PARTICULARITATS DE LA FRENADA D’EMERGÈNCIA 
- OPTIMITZACIO DE LA FRENADA 
- FRENADA EMERGENCIA EN CORBES 
- CAS PARTICULAR DE LA FRENADA ASIMETRICA 
- SISTEMES ELECTRONIC D’AJUT A LA CONDUCCIÓ (ABS, ESP, 

TCS) 
- RELACIO VELOCITAT / FRENADA / RISC 
- EVITAR DERRAPATGE 
- CORBES I ORDRE EN LA CONDUCCIÓ 
- PROTOCOL DE CONDUCCIÓ SEGURA 

 
 
OBSERVACIONS AUTOMOBILS 
 

• Es necessari de disposar del carnet de conduir B en vigor pel cas de la modalitat 
d’automòbils 

• En el cas de motocicletes, cal disposar del carnet corresponent a la motocicleta de 
cada estudiant  . 

• Es recomana portar calçat esportiu durant les pràctiques. En el cas de les pràctiques de 
la modalitat automòbil, no es necessari dur cap indumentària especial, casc, etc... 

• El cost extra de les pràctiques del curs,  inclou l’ús de pistes, instructors, vehicles 
equipats amb desconnectadors, combustibles, pneumàtics, consumibles i assegurança 
d’accidents. 

• El preu del curs NO inclou el transport dels alumnes fins al Circuit Escola FAST-
PARCMOTOR. 

• Els alumnes disposaran de descomptes en l’assegurança del vehicle amb la companyia 
MAPFRE. (*pendent d’aprovació) 

 

7. HISTÒRIC  ALUMNES   
 
El Programa Universitari per a la Prevenció d'Accidents de Trànsit, es va iniciar el 2010 després 
de ser presentat desde el Servei Català de Trànsit a les universitats, premsa i mitjans de 
comunicació (veure Annex IV).  
 
Des del 2010 han realitzat l'assignatura uns 1.240 alumnes universitaris, d'on uns 1.250 
alumnes són de la UPC i 100 alumnes són de la UAB-EPSI. Des de la UPC els alumnes s'han 
inscrit de la següent manera i de forma aproximada: 
 
 - Quadrimestre primavera 2010: 250 alumnes 
 - Quadrimestre tardor 2010: 150 alumnes 
 - Quadrimestre primavera 2011: 220 alumnes 
 - Quadrimestre tardor 2011: 180 alumnes 
 - Quadrimestre primavera 2012: 110 alumnes 
 - Quadrimestre tardor 2012: 105 alumnes 
 - Quadrimestre primavera 2013: 70 alumnes (període adaptació Bolonya) 
 - Quadrimestre tardor 2013: 45 alumnes (període adaptació Bolonya) 
 
Tot i que el primer curs realitzat és on va haver-hi més afluència degut a la presentació de 
l'assignatura, la mitja és aproximadament de 400 alumnes anuals. Anteriorment, s'havien dut a 
terme iniciatives semblants pels estudiants universitaris des del any 2002 amb una afluència 
similar. 



  

 

 
7.  Instal�lacions 
 

 Complex Parcmotor Castellolí 

 
 

  Circuit de velocitat Castellolí 

 



  

 

 
CIRCUIT ESCOLA 
 

A:  Pista dinàmica 

B:  Pista frenada 

C: Pista lliscant 

D: Plataforma lliscant 

E: Oficines, aules i serveis 

F: Paddock escola 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 Imatges detall Circuit Escola 

  
 

 



  

 

 
8.  Imatges cursos Conducció Segura i Seguretat Viària (estudiants) 
 

 
 

 



  

 

 

 
 

 



  

 

 

 
 

 



  

 

 
Flota de vehicles de l’escola de conducció 
 

- 8 VEHICLES AUDI A4 

- 4 VEHICLES SEAT EXEO 

- 12 VEHICLES SEAT LEON TD1 2014 

- 14 VEHICLES SEAT LEON  

- 1 VEHICLE SEAT TOLEDO 

- 16 VEHICLES SEAT ALTEA 

- 4 VEHICLES SEAT CORDOBA 

- 8 VEHICLES SEAT IBIZA 

 

 
 

 



  

 

 
8.  Situació Fast Parcmotor Castellolí 
 

 

DIRECCIÓ 
 
Direcció: N-IIa, km560, 08719 Castellolí (Barcelona ) 
 
SORTIDES AUTOVIA 
 
Des de Barcelona 
A-2 Sortida 559 (Igualada - Vilafranca - Manresa) 
A la sortida continuar recte direcció Igualada 
A la rotonda canviar de sentit direcció Castellolí 
Seguir indicacions de Circuit 
 
Des de Lleida 
A-2 Sortida 558 (Igualada - Vilafranca - Manresa) 
A la sortida seguir pel carril de la dreta direcció Castellolí 
A la rotonda agafar la tercera sortida direcció Castellolí 
Seguir indicacions de Circuit 
 
Coordenades GEO 
 
Lat: 41* 35' 21.24'' N (Dec: 41,589232) 
Long: 1* 40' 57.35'' E (Dec: 1,682598) 
 



 



 



 



 



 

  


