
Des de la Direcció General de Trànsit 
posem a disposició dels ciutadans infor-
mació rellevant per facilitar l'elecció 
d'autoescola, buscant potenciar una for-
mació que redundi en la millora de la 
seguretat viària. 
 
QUÈ LI HAS DEMANAR A LA TEVA 
AUTOESCOLA? 
 
Una formació de qualitat que et permeti 
adquirir els coneixements necessaris 
per enfrontar-te als reptes de la circula-
ció amb seguretat. El principal objectiu 
de la formació ha de ser preparar bons 
conductors. 

D'aquesta manera, els aspirants al 
permís de conducció circulareu, un cop 
superat l'examen, de forma segura, efi-
cient i responsable. 

Per a això és necessària una for-
mació integral, tant teòrica com pràc-
tica, que englobi, almenys: 

 

- Conscienciació i seguretat viària. 
- Autoavaluació d'aptituds i comporta-
ments. 
- Coneixement de les normes i senyals 
de circulació. 
- Maneig del vehicle. 
- Circulació per vies obertes al trànsit 
general 
 
ABANS DE LA FORMACIÓ 
 
L'escola ha de facilitar, a través de la 
pàgina web, en format paper o presen-
cialment, la següent informació: 
 
- Horaris. 
- Tarifes i el que inclouen. 
- Programa d'ensenyament: conèixer 
en què consistirà la formació que es 
rebrà. 
- Contracte d'ensenyament: coneixe-
ment de drets i obligacions que s'assu-
meixen l'alumne i l'escola. Els has de 
conèixer per endavant per poder llegir 
detingudament totes les clàusules, així 
com exigir una còpia del mateix un cop 
signat. 
- Assessorament sobre el tipus de vehi-
cle necessari per conduir amb cada 
classe de permís. 

- Durada de les 
classes pràcti-
ques. 
 

Per com-
p l e m e n t a r 
aquesta infor-
mació, pots co-
nèixer les esta-
dístiques de 
resultats de 
l'autoescola a 
la pàgina web 
de la DGT 

www.dgt.es 
FORMACIÓ TEÒRICA 
 
Una correcta formació teòrica repercu-
tirà en la formació pràctica i, per tant, en 
una conducció més segura. 

És important assistir a les classes 
teòriques presencials o on-line, on hau-
ries de tractar, almenys, els següents 
continguts en 20 hores de formació: 
 
- La importància de la seguretat viària i 
la conscienciació. 
- Documentació. 
- Normes de circulació i enllumenat. 
- Senyalització. 
- Velocitat. 
- Conducció preventiva i eficient. 
- Maniobres. 
- Mecànica i manteniment del vehicle. 
- Seguretat activa i passiva. 
-Comportament en cas d'accident 
 

Els horaris de les classes teòriques 
han d'estar exposats en lloc visible, i 
en aquest horari hi haurà un professor 
que les imparteixi, hi hagi alumnes o 
no. Has de tenir a la teva disposició un 
calendari amb les classes teòriques a 
què puguis assistir, juntament amb el 
tema que es tractarà en aquesta classe. 
Els centres hauran de comptar amb ma-
terials didàctics per al professor i els 
alumnes per a la impartició de les clas-
ses, valorant: 

La disposició de materials propis 
adaptats al professor i als continguts 
que es van a explicar. 

L'ús de noves tecnologies, en la 
mesura que facilitin la formació. 

El professor ha de promoure la par-
ticipació activa de l'alumne a classe, no 
limitar-se a l'explicació teòrica i seguir 
la seva evolució per orientar-lo. Com 
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L'autoescola és el lloc on s'im-
parteixen els coneixements 
necessaris perquè els aspi-
rants a obtenir el carnet esde-
vinguin conductors aptes.
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 
Font: www.recuperapunts.cat 

alumne has d'assistir a aquestes clas-
ses per aprendre i plantejar-te els tests 
com una eina d'autoavaluació. Per 
això, l'adequat és realitzar-los una ve-
gada que has rebut la formació. 
 
FORMACIÓ PRÀCTICA 

 
Abans d'anar a examen has de com-
provar si estàs preparat. Confia en el 
professor per prendre la decisió. 

L'autoescola ha de facilitar-te la 
programació de les classes pràctiques, 
és a dir, quins continguts es donaran 
durant la formació i amb quin objec-
tiu. 

Cada alumne té el seu nivell previ 
i ritme d'aprenentatge. El professor ha 
de valorar en cada cas la formació ne-
cessària. 

Des de la DGT recomanem una 
durada mínima de les classes pràcti-
ques de 45 minuts. I que es realitzin 
en tot tipus de vies, per enfrontar-te a 
les diferents dificultats possibles. 

Cal que les autoescoles ofereixin 
un professor ben format, actualitzat i 
amb l'empatia necessària per adap-
tar-se a les necessitats de cada 
alumne. És important que se't pugui 
assignar un altre en cas necessari. 

El professor ha de seguir la teva 
evolució i orientar-te en la formació, 
fent-te partícip del teu procés d'apre-
nentatge. Hi ha aplicacions per al se-
guiment de la formació d'alumnes, 
amb accés a la informació tant per al 
professor com per a l'alumne. 

 
DESPRÉS DE L'EXAMEN 
 
En cas de suspendre, pregunta al teu 
professor en què has fallat i com millo-
rar-lo.  

És important que les classes que 
s'imparteixin per al nou examen s'o-
rientin, fonamentalment, a les man-
cances manifestades en el mateix.

VIU LA MOTO: BARCELONA  
POTENCIA L'EXPERIÈNCIA  
MOTERA AMB MÉS DE 150 
MOTOS PER PROVAR

MOBILITAT

Del 4 al 7 d'abril, Barcelona serà la capital nacional de les 
dues rodes amb una nova edició de Viu la Moto, el Saló de 
la Moto de Barcelona. La cita, l'única que compta amb la par-
ticipació directa de les marques i amb el suport d'ANESDOR, 
tornarà a ser la referència del sector fent de les activitats i 
les experiències dirigides a l'usuari part del seu valor afegit.

Amb l'objectiu de situar a l'usuari com 
a gran protagonista de la cita, el saló 
organitza un ampli programa d'activi-
tats entre les que destaquen els reco-
rreguts exteriors de proves per testar 
els vehicles en situacions reals de 
trànsit, amb més de 150 motos con-
firmades a dia d' avui entre scooters, 
trail, naked o custom. Seran recorre-
guts, tant en exteriors com en zones 
de proves de vehicles urbans, on al 
costat del Servei Català de Trànsit es 
fomentarà la seguretat en la conduc-
ció. 

D'altra banda, el Saló de la Moto 
de Barcelona també oferirà exhibi-
cions de trial ystunt, una àrea dedi-
cada al turisme en dues rodes, una 
exposició de motos clàssiques a cà-

rrec de la Fundació Museu de la 
Moto, així com una àmplia agenda 
professional. 

 
Grans marques confirmades 

 
Durant quatre dies, el Palau 8 del re-
cinte de Montjuïc de Fira de Barce-
lona es transformarà en el major 
aparador comercial de tot Espanya, 
amb més de 80 marques confirma-
des actualment. Una cita on els aficio-
nats a les dues rodes podran 
conèixer de primera mà les últimes 
novetats del mercat i gaudir de les mi-
llors ofertes. El caràcter comercial del 
saló es complementarà amb un ampli 
programa d'activitats i iniciatives 
paral·leles que situaran a Viu la Moto 
com a referència obligada en el calen-
dari motorista de l'any 2019. 

Viu la Moto Barcelona espera su-
perar les xifres registrades en l'última 
edició del saló amb més de 32.000 
visitants i 110 expositors que van 
mostrar les novetats de 360 marques 
representades en 30.000 metres qua-
drats d'exposició. 
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