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El videojoc ‘Mou-te bé! Play&Learn’ s’adreça a nens de 6 a 12 anys  

El RACC llança un joc online perquè els 

nens i nenes aprenguin a desplaçar-se de 

forma segura i sostenible 

▪ El joc ‘Mou-te bé! Play&Learn’ ofereix continguts pedagògics i eines per 

potenciar les decisions autònomes dels infants en els seus 

desplaçaments. 

▪ La iniciativa s’adreça a alumnes d’educació primària, als seus 

professors, a monitors de temps de lleure, a formadors d’educació viària 

i als pares dels infants. 

 

Barcelona, 20 de gener de 2020 - El RACC ha llançat ‘Mou-te bé! Play&Learn’, un joc 

online i gratuït que planteja diferents reptes sobre mobilitat i seguretat viària als nens i 

nenes de 6 a 12 anys. Es tracta d’una iniciativa que ofereix continguts pedagògics de 

mobilitat que ajuden als infants a assolir certa autonomia de decisions en els seus 

desplaçaments. Aquest programa es dirigeix a alumnes d’educació primària, 

educadors, formadors d’educació viària, monitors de temps de lleure i als pares dels 

infants.  

Els tres objectius que persegueix aquest videojoc són: desenvolupar l’autonomia i la 

responsabilitat dels nens i nenes en els desplaçaments, ajudar-los a prendre 

consciència de la importància de la seguretat viària i, per últim, afavorir els hàbits i 

actituds que previnguin accidents de trànsit. 

‘Mou-te bé! Play&Learn’ compta amb 12 jocs que es poden practicar tant de forma 

individual com en grups, així com a l'aula, al centre de lleure o a casa. Les proves més 

bàsiques mostren als nens com preparar-se per anar amb bicicleta o skate. En fases 

posteriors aprenen a moure's per la ciutat a peu, en bicicleta, cotxe, transport públic o 

bus escolar. També es promou la convivència amb la resta d’usuaris que es 

desplacen, s’ensenya a identificar els senyals de trànsit i les zones 30 i a saber què fer 

en cas d'accident. 
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Programes educatius 

A més del joc ‘Mou-te bé! Play&Learn’, la Fundació RACC treballa en tres programes 
d’educació en mobilitat: ‘Mou-te bé! On Tour’, que organitza activitats per aprendre a 
moure’s per la ciutat; ‘Joves & Mobilitat’, el concurs per conscienciar en mobilitat i 
seguretat; i l’obra de teatre STOP, una funció amena i divertida per a nens de 3 a 9 
anys on s’expliquen els principals senyals de trànsit i per a què serveixen. A través 
d’aquests programes, la Fundació vol contribuir a millorar l'educació viària, així com 
promoure la convivència i la responsabilitat dels usuaris. 
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Sobre el RACC 

 

El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les 
necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en 
la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa 
d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 900.000 
assistències a l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams. 
El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi 
ambient, tenint una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats amb la 
millora de la Seguretat Viària, la reducció dels accidents i les infraestructures. 
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