
 

Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en aquest document se l’informa de l’existència d’una base de 
dades propietat d’aquest Ajuntament, de què formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’administració local. El dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i 
d’oposició podrà ser exercit a l’Ajuntament d’Elx, responsable del seu tractament, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.  

 

Parc Infantil de Trànsit “Pedro Tenza”. Escola Municipal d’Educació Viària 
 

                                                   ACTIVITATS EN HORARI EXTRAESCOLAR 
 

 
 

 CLASSES TEÒRIQUES: en aquestes classes s’aprén el significat dels senyals de circulació, s’expliquen normes, 
comportaments i conductes que els escolars, com a usuaris de la via pública, han de respectar i complir, ja siga com  
vianants , viatgers o conductors.  
 
Es premia amb un tiquet per a conduir un kart o ciclomotor, només per assistir a aquestes classes. (El ciclomotor 
només podran conduir-lo, preferentment, els majors de 13 anys, i sempre que els policies/monitors consideren que 
posseeixen la suficient aptitud per a fer-ho amb seguretat).  

 

DIMECRES Y DIVENDRES de 16:30 a 17:30 h. majors de 13 anys; de 17:30 a 18:15 h. xiquets fins 12 anys. 
 

 

 CLASSES PRÀCTIQUES: es realitzen amb bicicleta, kart o ciclomotor al circuit del Parc Infantil de Trànsit. En aquestes 
classes, es posa en pràctica l’habilitat en la conducció, el respecte i compliment de les normes de circulació i, en 
definitiva, tot el que aprén prèviament a l’aula.  

 

DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES I DIJOUS de 17:30 h.  a  20:00 h. sempre que la llum solar ho permeta. (Els dimecres, de 
les 18:15 h. en davant,   desprès de la teòrica)  

 

     DIUMENGES I FESTIUS de 9:30 a 13:30 h: circulació lliure per tot el circuit conduint bicicleta, kart o ciclomotor. 
 

Informació molt important: 

 Els xiquets i les xiquetes hauran de saber conduir la bicicleta sense rodes auxiliars o “patins” i tindre una edat entre 6  i 16 anys. 

 Ès obligatori l´ús del casc de protecció degudament homologat o certificat, per la qual cosa per a poder conduir amb bicicleta, cadascú, i de 
forma particular, hi haurà d´aportar-lo. 

 L’ús i gaudi, així com la participació en les diferents activitats que es realitzen o s’organitzen al Parc Infantil de Trànsit són GRATUÏTES 

 Els menors han d’anar acompanyats per un adult, si no es així es requereix l’autorització prèvia del/de la pare/mare o tutor/a del/de la 
menor. Per a això, s’haurà d’emplenar la fitxa d’inscripció que s’hi adjunta i presentar-la amb una fotocòpia del Document d’Identitat del/de 
la pare/mare/tutor/a i dues fotografies mida de carnet del/de la xiquet/a. Tot allò, fa que s’adquirisca la condició de soci del PIT. 

 El P.I.T. estarà tancat els mesos de Juliol i agost, així com els dies 1 de gener,  i  25 de desembre. Durant els períodes de vacacions escolars de 
Nadal i Setmana Santa, obert només de matí de 9:30 a 13:30 hores. 

 Els dies i horaris indicats, així com qualsevol activitat programada, podran ser alterats, modificats o, si és el cas, suspesos, sense avís previ als 
usuaris, per les condicions meteorològiques o unes altres circumstàncies de força major. 

 Parc Infantil de Trànsit “Pedro Tenza”. Av. Alcalde Vicente Quiles s/núm.- 03202 Elx.  Telèfon 965 452 342.   pit@ayto-elche.es        
 

 
 

Fitxa d’inscripció-autorització 
 

            

Nom i cognoms del menor __________________________________________ data de naixement ________________ 
amb domicili en _______________ carrer __________________________________________ nº ______ C.P ________ 
col·legi on cursa els estudis __________________________________________________________________________ 
 
Sra. /Sr. ______________________________________________________ amb DNI/NIE ________________________ 
telèfon _____________________________ correu-e _____________________________________________________ 
autoritza la inscripció del menor i la seua participació en les activitats que s’imparteixen al Parc Infantil de Trànsit. 
 
Elx, _______ de ___________________ de 20________           
 
 
                                                                                                              Signatura: 

mailto:pit@ayto-elche.es

