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En aquests moments de confinament als domicilis pel COVID-19 

Les autoescoles del RACC ofereixen classes 

de teòrica gratuïtes a través d’Instagram  

• Els professors impartiran classes online diàries i obertes a tothom 

amb la voluntat d’ajudar a totes les persones que, ateses les 

circumstàncies, vulguin avançar en l’obtenció del permís de 

conduir sense moure’s de casa  

 

Barcelona, 20 de març de 2020- Davant de la situació excepcional que estem vivint al 

nostre país provocada per l’expansió del COVID-19, el RACC està treballant més que 

mai per complir la seva missió d’estar al costat de les persones. 

Una de les mesures que ha posat en marxa neix a les autoescoles del RACC, pioneres 

a Europa en l’ús de les noves tecnologies per a la formació de conductors. Des 

d’aquesta setmana, els seus professors imparteixen classes diàries de teòrica a través 

del perfil d’Instagram @RACCautoescuela, traient partit de les possibilitats que donen 

les xarxes socials i oferint el coneixement del seu equip de professionals a totes les 

persones que ho requereixin. 

El Club ofereix aquest servei de manera gratuïta i oberta a tothom, independentment 

de si són alumnes o no de les autoescoles del RACC, perquè puguin avançar en 

l’obtenció del permís de conduir sense moure’s de casa i amb la voluntat d’ajudar a 

tots aquells que estaven estudiant per treure’s el carnet, o que han decidit començar a 

fer-ho mentre dura el confinament domiciliari. 

Cada dia en directe de 12h a 13h, de dilluns a dijous, un professor explicarà un tema 

del temari teòric del permís B. Els divendres els dedicarà a contestar les preguntes i 

dubtes que tinguin els alumnes i realitzarà qüestionaris tipus test amb ells, també en 

directe. 

La xarxa d’autoescoles del RACC és la mes gran de l’Estat i l’any passat va formar 

més de 10.800 alumnes, compta amb 70 autoescoles i 230 vehicles. 
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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 1.185.000 
assistències a l’any i gestiona 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. En el món del motor dona suport a joves pilots fomentant les habilitats per competir i 
els valors humans de l’esport. Gaudeix d’un reconegut prestigi internacional com a 
organitzador rigorós de les quatre proves puntuables per als campionats del món de Fórmula 
1, Moto GP, Rallies i Rallycross. 
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