Parc Infantil de
Trànsit de Mislata

El Parc Infantil de Trànsit La Canaleta de
Mislata és un espai educatiu adreçat tant
a l’àmbit escolar com als àmbits de lleure i
familiar. És un servei oferit per l’Ajuntament
de Mislata mitjançant el suport de la seua
empresa pública, Nemasa, i la col·laboració
de les regidories d’Educació i Trànsit.
Es planteja com eina d’aprenentatge a través
de l’experimentació i la reflexió, és per
això que no ha de ser únicament un circuit
sinó un espai de sensibilització, informació
i referència per a la cultura de la mobilitat
segura i l’educació viària.
El parc ofereix també altres activitats
didàctiques que afavorisquen la formació
d’una ciutadania responsable i compromesa
mitjançant l’educació en valors.

Col·laboren

Más info:
Tel. 96 313 80 94 - 673 300 036
educa@nemasa.com

Un nou
espai edicatiu
per a tu

Objectius

Activitats

Instal·lacions

Ensenyar els diferents senyals i regles
de circulació que permeta millorar el
comportament en les diferents situacions
com a vianant, viatger i conductor als usuaris
del parc.

Educació Viàira
- Classes teòriques.
- Classes pràctiques.

Aula de formació teòrica equipada amb
material didàctic, aplicacions informàtiques i
connexió a internet.

Educació cívica i en valors
- Tallers.
- Jocs.
- Xarrades.
- Dinàmiques grupals.

Circuit per on poden circular bicicletes i
karts, equipat amb un sistema semafòric
i senyals de trànsit. D’esta manera, els
alumnes poden posar en pràctica els
coneixements que han adquirit a l’aula.

Crear en l’alumnat una consciència clara
i segura que els permeta identificar les
situacions de risc i poder evitar-les.
Experimentar situacions simulades per
a adquirir una consciència ciutadana de
respecte per les normes.
Implicar a les persones usuàries (alumnat,
professorat, famílies) en el foment d’actituds
de respecte i de civisme en l’ús de la via
pública.

Zona d’esplai i tallers.

Ubicación y contacto
Parc Infantil de Trànsit La Canaleta de Mislata
Camí de Favara s/n. Parc de la Canaleta.
46920 Mislata
Tel. 96 313 80 94 - 673 300 036
educa@nemasa.com

