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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ofereix el programa d’educació viària als nois i noies de 

segon cicle d’ESO dels centres educatius de la comarca, amb un enfocament multidisciplinar i en 

coherència amb el seu paper com a eix transversal en la reforma educativa. 

 

L’educació viària és una eina cabdal per a la prevenció d’accidents, però també ha d’abastar un 

àmbit més ampli, com ara: 

 

 Fomentar actituds de responsabilitat i de cooperació del conductor amb les altres persones 

que utilitzen la via pública. 

 Respectar l’entorn i vetllar per un futur sostenible 

 

L’educació viària s’integra en el currículum dels estudiants d’ensenyament secundari obligatori i 

s’imparteix en els instituts amb la finalitat de crear actituds positives i saludables envers el 

fenomen del trànsit. 

 

Sensibilitzant els adolescents sobre els riscos de la circulació de vehicles per la xarxa viària, 

s’intenta preparar-los perquè assumeixin les seves responsabilitats, tant si transiten per l’espai 

com a vianants, com si ho fan com a usuaris de vehicles. 

 

Aquest programa s’adreça als alumnes de segon cicle d’ESO, ja que molts adolescents s’inicien 

com a conductors de ciclomotors en aquesta edat. És en aquest moment que al jove li cal una 

informació i una formació per fer un ús correcte de l’espai viari i tenir un comportament cívic, 

madur i responsable. 

 

El programa d’Educació Viària, no pretén oferir només informació sobre les regles i les normes de 

circulació que els joves ja coneixen gràcies a l’ús quotidià del carrer, sinó que l’objectiu més 

immediat és lluitar contra el desmesurat nombre de morts i ferits greus i irreversibles en accidents 

de trànsit. Aquesta tasca implica: 

 

 Augmentar la seguretat de les persones en l’ús i gaudi de la via pública. 

 Disminuir els accidents de trànsit i les seves sinistres conseqüències. 

 

Es tracta de considerar la vida com un valor suprem, i la màxima qualitat de vida com un objectiu 

important a assolir. Per tant, cal treballar en l’adquisició d’unes actituds com a usuari de la via 

pública encaminades a aconseguir aquest objectiu, propiciar en els joves l’adhesió lliure a aquests 

valors i l’acceptació d’unes normes que representin aquests valors en la vida i en el comportament 

de cadascun de nosaltres. 

 

L’EDUCACIÓ VIÀRIA, com a eix transversal, treballa fonamentalment actituds, valors i normes, 

que els joves han d’incorporar al seu comportament quotidià d’una manera personalitzada. Per 

això, la seguretat viària és un tema central d’aquest ensenyament transversal perquè una parcel·la 

important del nostre comportament social és saber viure i conviure amb els vehicles. 
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2. OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA 
 

Actituds, valors i normes 

 Tenir un comportament respectuós amb tot allò que fa referència a la circulació. 

 Ser conscient dels propis drets i deures relatius a la circulació, acceptar-los i actuar 

coherentment. 

 Solidaritzar-se amb les persones que comparteixen situacions de circulació. 

 Habituar-se a utilitzar els elements de seguretat en els desplaçaments amb vehicle. 

 Respectar les normes quan es condueixen vehicles de dues rodes. 

 Acostumar-se a rebutjar propostes relatives a la circulació que suposen un risc. 

 Vetllar pel manteniment del vehicle. 

Procediments 

 Relacionar coneixements de diferents àrees curriculars de la seguretat viària. 

 Utilitzar la premsa i els diferents mitjans de comunicació per obtenir informació sobre 

temes referents a la circulació. 

 Autoanalitzar les sensacions que se senten circulant sobre rodes i amb motor. 

 Calcular l’índex d’alcoholèmia i el temps necessari per eliminar l’alcohol de l’organisme. 

 Analitzar el funcionament d’un motor senzill. 

 Reflexionar sobre la conveniència de la penalització de les infraccions de les normes de 

circulació. 

 Llegir i interpretar els documents relacionats amb el vehicle que es condueix. 

Fets i conceptes 

 Reconèixer els canvis mediambientals que poden influeixen sobre els vehicles i les 

variables circulatòries (densitat, velocitat...). 

 Identificar les principals adaptacions (positives o negatives) de la circulació en la 

conservació del medi ambient. 

 Indicar les causes principals d’accidents de trànsit. 

 Assenyalar els drets i els deures fonamentals dels ciutadans relacionats amb la circulació. 

 Conèixer les principals normes de circulació, ja sigui com a vianant o com a conductor. 

 Saber els efectes físics i psíquics que poden originar l’alcohol i altres substàncies en les 

persones, i la seva repercussió en la conducció. 

 Reflexionar sobre les sensacions d’aïllament, competència i agressió que se senten sobre 

rodes i amb motor. 

 Analitzar la repercussió de l’estat anímic en la conducció. 
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3. PROGRAMA DE SEGON D’ESO 
 

Estructura general 

 

Els objectius del programa s’ajusten als determinats pel Departament d’Educació en el primer 

nivell de concreció, tant els generals d’etapa com els específics dels ensenyaments transversals 

d’educació viària. 

 

Els continguts del programa (conceptes, procediments i actituds de valors) s’han decidit i elaborat 

sense perdre de vista l’objectiu final que es vol aconseguir en treballar-los que és el següent: 

 Augmentar la seguretat de les persones en l’ús de la via pública i disminuir els accidents 

de trànsit. 

 

Aquests continguts estan estructurats en tres blocs. 

 

a) Primer bloc 

S’hi tracta, en primer lloc, la transcendència del fet de la motorització en la societat actual, i en 

segon lloc del trànsit com una realitat social per a la qual hem d’estar preparats i educats. Tot i els 

serveis prestats a la societat, la motorització té també la seva vessant negativa, que cal conèixer i 

pal·liar. 

 

b) Segon bloc 

En el segon bloc es treballa la temàtica més genuïna d’educació viària: la seguretat viària. Nocions 

sobre trànsit, seguretat en el trànsit, actituds que cal practicar a la via pública. Valorar el risc a la 

carretera, com protegir-nos i com protegir els altres i  conèixer quins factors augmenten el risc de 

patir accidents. 

 

c) Tercer bloc 

Es centra en el coneixement d’un tipus de vehicle en concret: el ciclomotor, pràcticament l’únic 

vehicle motoritzat que està a l’abast dels alumnes que participen en el programa d’educació viària. 

Molts dels continguts conceptuals i d’actituds tenen continuïtat en les activitats d’aprenentatge. 

Hem volgut oferir una gamma força diversificada a fi que el professor pugui triar les que consideri 

més adients per als seus alumnes. 

 

El professor ha de dur a terme la part de l’avaluació final de l’alumne i és ell qui, sens dubte, pot 

descobrir en els seus alumnes un interès creixent per la seva formació, una actitud més 

respectuosa per les persones, per la vida, per madurar en la llibertat i per la decisió responsable. 

Ho pot fer a través de l’observació contínua del grau d’assumpció de les actituds i els valors 

determinats en els objectius generals del programa. També ho pot fer utilitzant la consciència que 

té l’alumne en l’acceptació i assumpció d’aquests objectius per l’autoavaluació (l’evolució que ell 

mateix descobreix i manifesta de les seves opinions, actituds, sentiments i conducta) 
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ANNEX 1 

 

Programa de la Creu Roja 

 
ÍNDEX 

  

1-Fitxa Tècnica  

2- Introducció  

3- Objectius  

4- Metodologia  

5- Activitats  

6- Pla d’actuació  

7- Recursos necessaris  

8- Avaluació 

9- Circuit de demanda  

 

1- FITXA TÈCNICA  

 

1.1 Període de realització del Projecte  

Període: matins o tardes a concretar, de dilluns a divendres durant el curs escolar, 

de setembre a juny.  

Durada: 1 sessió de 2 hores per grup, realitzant com a màxim 2 grups diferents 

cada dia.  

1.2 Ubicació territorial i abast de l’acció  

Ubicació territorial:  

Oficina Local de Creu Roja a Granollers  

C/ Joan Prim, 38  

08402 Granollers  

Tel. 93.861.12.40 Fax 93.861 10 10  

c/e: espe.granollers@creuroja.org  

Abast de l’acció:  

Instituts d’educació secundària del Vallès Oriental.  

1.3 Tipologia d’usuaris  

Tipologia: adolescents i joves  

Perfil d’usuari: joves de 12 a 17 anys escolaritzats als diferents instituts del Vallès 

Oriental  

1.4 Contingut de les sessions  

1r i 2n ESO Introducció a la Prevenció d’accidents  

Mesures d’actuació en els accidents: El P.A.S  

3r i 4t ESO Relació entre droga I accidentalitat  

Influencia de les drogues en el nostre comportament  

Causes dels accidents de trànsit atribuïbles a la persona:  

Cansament, estrès, consum de fàrmacs, consum de tabac,  
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alcohol i conducció.  

Mesures d’actuació en els accidents: El P.A.S  

 

2- INTRODUCCIÓ 

  

Des de Creu Roja creiem que l’educació en la seguretat vial és una eina imprescindible en 

l’educació global de tota persona, és un instrument idoni per a la prevenció d’accidents i 

per formar actituds d’autonomia, responsabilitat i cooperació amb les altres persones que 

utilitzen la via pública.  

L’Educació viària es presenta en aquests moments com la millor garantia per reflexionar i 

entendre la convivència en la via pública , per això creiem que ens hem de dirigir cap als 

joves de la nostra societat, ja que aquest col·lectiu és un dels més exposats a noves 

experiències que poden posar en perill aquesta convivència (accidents, drogues, ...). 

Mitjançant un treball de conscienciació seriosa i responsable, però amb unes dinàmiques 

atractives i un llenguatge proper al seu, podem disposar d’un projecte que té com a 

objectiu un canvi d’actitud d’aquest col·lectiu conscienciant dels riscos que es poden evitar 

fent petites accions que no suposen cap esforç per a ells. 

 

3- OBJECTIUS 

  

3.1 Objectiu General:  

 

Educar i conscienciar als alumnes envers la seguretat vial.  

 

3.2 Objectius Específics:  

 

Adoptar mesures d’actuació en els accidents.  

Conèixer la relació entre drogues i accidentalitat.  

Despertar l’ interès per l’educació viària permanent.  

Saber actuar davant d’un accident.  

Conscienciar sobre la relació entre factors humans i accidentalitat.  

Informar sobre les causes i conseqüències dels accidents.  

Donar uns coneixements bàsics sobre els primers auxilis.  

 

4- METODOLOGIA 

  

La dinàmica de les classes serà fonamentalment interactiva, amb caràcter distès. Es 

prioritzarà la participació del grup mitjançant les diferents opinions dels participants, les 

discussions obertes, pluja d’idees, diferents dinàmiques com rolplay, peixera, ... i amb 

suport de material audiovisual si es considera necessari, i quan es sol·liciti dossier i 

material de premsa. 
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5- ACTIVITATS 

  

Amb els alumnes de 1r i 2n d’ ESO es treballa a partir d’una situació fictícia sobre un 

accident al carrer, mitjançant un rolplay veurem quines actituds prenen envers a la situació, 

en finalitzar aquesta situació crearem un debat del rol desenvolupat per cada un, accions 

correctes, incorrectes, com s’han sentit, tòpics, etc. A la segona part de la sessió es 

treballarà el P.A.S i quines mesures són les correctes davant d’un accident.  

 

Amb els alumnes de 3r i 4t d’ ESO es treballa amb un dossier per conèixer els diferents 

tipus de substàncies tòxiques (tipus de drogues, alcohol, tabac, ...) i la relació entre el 

consum i l’accidentalitat, per tal de conscienciar als joves de la seva responsabilitat davant 

la seva actitud en les decisions que prenguin (consum de drogues, forma de conduir i 

utilització de mesures de seguretat).  

 

En relació a les activitats, Creu Roja haurà de garantir: 

  

 Adaptació de les sessions a les particularitats de cada centre  

 Coordinar el calendari, avaluar les sessions i tenir en compte els 

suggeriments dels professors i del Consell Comarcal  

 Aportar tot el material fungible necessari per realitzar les sessions  

 Aportar monitors adequats a les tasques que realitza Educació Viària 

 

6- PLA D’ACTUACIÓ 

  

1r i 2n d’ E.S.O  

Presentació (10 minuts) 

Començar la sessió amb una presentació del monitor i una dinàmica de coneixement, que 

contribuirà a la capacitat d’obertura i espontaneïtat de l’alumne, i al coneixement del grup 

per part del monitor. 

Rolplay (30 minuts)  

Es planteja una situació determinada, un accident al carrer, cada alumne assumirà una 

funció determinada amb unes característiques concretes (accidentat, vianants “els que 

col·laboren, els que passen i no volen implicar, la persona que sap de tot, ...”, els 

socorristes. 

Debat (30 minuts). 

Què hem vist en aquesta situació, com hem actuat, com hauríem d’haver actuat, què hem 

sentit. Aquest debat ens ajudarà a conèixer què passa a la realitat i com hauríem d’actuar. 

Pluja d’idees (20 minuts). 

Plantejada sobre les normes i mesures de prevenció dels accidents , l’actuació i conductes 

en cas d’accidents. 

P.A.S (15 minuts) 

Ens ajudarà a conèixer els tres punts claus aplicar en qualsevol situació de risc. 

Avaluació (15 minuts). 

Els indicadors ens ajudaran avaluar el grau de coneixements adquirits, així com el de 

conscienciació dels alumnes. 
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3r i 4t d’E.S.O  

Presentació (10 minuts)  

Començar la classe amb una presentació del monitor i una dinàmica de coneixement, que 

contribuirà a la capacitat d’obertura , espontaneïtat de l’alumne, i al coneixement del grup 

per part del monitor.  

Seguretat vial i consum de substàncies (20 minuts)  

A través d’una pluja d’idees es treballa les causes dels accidents de trànsits atribuïbles a la 

persona, això servirà, perquè el monitor conegui el nivell dels alumnes en aquest tema i 

pugui orientar la posterior explicació als temes que més desconeguin els alumnes.  

Exposició sobre les drogues (30 minuts)  

Basant-nos en la pluja d’idees i el dossier de suport, orientem la sessió cap al coneixement 

de les causes més comuns dels accidents relacionades amb l’estat físic del conductor: 

cansament, estrès, consum de drogues, de tabac, alcohol, ... a més d’una exposició de les 

drogues més comuns i les seves conseqüències.  

Conscienciació: debat, per què es droguen els joves? (30 minuts )  

Es tracta de reflexionar sobre els sentiments de pressió, vulnerabilitat, ... viscuts durant el 

temps de lleure en el consum de drogues i sobre la possible actitud alhora d’evitar un 

accident i les seves conseqüències.  

Formació Seguretat viària i actuació davant d’un accident.  

P.A.S (15 minuts)  

Ens ajudarà a conèixer els tres punts claus a aplicar en qualsevol situació de risc.  

Avaluació (15 minuts)  

Els indicadors ens ajudaran a avaluar el grau de coneixements adquirits, així com el de 

conscienciació dels alumnes. 

 

7- RECURSOS NECESSARIS 

  

Recursos Humans: Un monitor d’educació viària 

  

Recursos Materials: Material fungible:  

 Fotocòpies  

 Material d’oficina  

 Papers, cartolines, etc. 

 

Material pedagògic:  

 Dossier sobre les drogues  

 Material fotogràfic i vídeo  

 Material de la Direcció General de Trànsit  

 Material de l’ Institut Català de Trànsit  

 Llibres Educació Viària Pàgina 10  

 

8- AVALUACIÓ 

  

Es realitzarà una memòria avaluativa anual en la qual recollirem:  

Valoració dels objectius:  
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Grau de consecució dels objectius plantejats  

Anàlisi i valoració  

Indicadors:  

Nombre d’escoles en què s’ha intervingut  

Nombre d’alumnes atesos  

Nombre de sessions d’educació viària 

 

9- CIRCUIT DE DEMANDA  

 

Les escoles que sol·licitin les xerrades d’Educació Viària es podran posar en contacte amb 

Creu Roja a Granollers enviant el model de fitxa que s’adjunta, ho podran fer mitjançant fax 

al núm. 93.861 10 10.  

Per a qualsevol dubte sobre aquest programa es poden dirigir a  

Assemblea Comarcal Creu Roja Granollers  

Tel. 93.861.12.40  

Fax 93. 861 10 10  

Adreça electrònica: espe.granollers@creuroja.org  

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de dilluns a dijous de 15 a 18h.  
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ANNEX 2 

 

Programa de l’Institut Guttmann - Game Over 

 

L' increment de la incidència de traumatismes cranioencefàlics i de lesions medul·lars 

traumàtiques entre la població jove, a causa principalment dels accidents de trànsit i a les 

activitats esportives i de temps lliure, fa necessari el desenvolupament de programes de 

Prevenció que difonguin aquesta problemàtica i estimulin actituds de precaució entre la 

població de major risc. 

La Fundació Institut Guttmann, amb la col·laboració de Servei Català de Trànsit i 

UNESPA/UCEAC, ha dissenyat el programa "GAME OVER", destinat a adolescents i 

joves, per a la Prevenció d'Accidents i de les seves conseqüències en el sistema nerviós 

central: lesions a l’encèfal i a la medul·la espinal. 

 

Aquest programa vol aconseguir: 

 

 La sensibilització i l' Educació Sanitària sobre la naturalesa i funcionament del 

sistema nerviós central i de les conseqüències irreversibles que pot tenir 

 qualsevol traumatisme que el lesioni. 

 Conscienciar als joves dels perills de determinades conductes imprudents a la 

carretera i en la pràctica d’activitats de lleure. 

 Despertar I' interès per a la Prevenció d'Accidents i 

 promoure actituds de precaució i de responsabilitat social. 

 Apropament a la situació de les persones afectades per discapacitats físiques 

motrius i coneixement de les possibilitats que tenen de desenvolupar un paper actiu 

en la societat. 

 
 
DESTINATARIS I CONTINGUT 
 

Els destinataris d' aquest programa de Prevenció, són els joves de 14 a 18 anys, 

d’ambdós sexes, estudiants d' ESO, Batxillerat i Cicles Formatius en centres públics i 

privats de Catalunya. Es realitzen sessions d’informació i sensibilització aproximadament 

d’una hora de durada, als centres educatius dels diferents nivells esmentats, prèvia 

concertació dels propis centres. Les sessions consisteixen en una xerrada/debat amb 

projecció de material audiovisual, presentada i coordinada per un jove afectat de lesió 

medul·lar, la distribució d’un tríptic i adhesius sobre Prevenció d'Accidents com a reforç 

dels conceptes exposats, així com uns pòsters per als centres educatius. Els professors 
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presents a la sessió podran, si ho desitgen, intervenir en el debat per tal d' aconseguir que 

els participants obtinguin la major rendibilitat cultural, pedagògica i vivencial de l' activitat. 

 
SEQÜENCIA DE LA SESSIÓ 
 
1.- El monitor es presenta, explica I' objectiu de la sessió i fa una exposició introductòria, 
sobre: 

 L' accidentalitat entre els joves. Causes i 
 repercussions més freqüents. 
 Conseqüències irreversibles en el sistema nerviós 
 central: com, quan i perquè. (Durada: 10 minuts). 

 
2.- A continuació es projecta el DVD "A tu també et pot passar", que tracta dels accidents 
de trànsit i les seves conseqüències. Aquest vídeo realitzat pel Servei Català de Trànsit i 
l’Institut Guttmann, presenta els testimonis reals de joves que han sofert accidents de 
trànsit i han quedat amb seqüeles medul·lars o cerebrals. (Durada: 15 minuts). 
 
3.- S’inicia el debat en el qual els joves poden expressar les seves impressions sobre la 
informació rebuda i preguntar tot allò que els interessa saber al voltant de les diferents 
qüestions plantejades. El monitor/coordinador i els professors estimulen el debat i 
procuren que sorgeixin dubtes i posicionaments. (Durada: 30 minuts). 
 
4.- Es distribueixen tríptics i adhesius de la campanya "GAME OVER" a tots els 
participants (Durada: 5 minuts). 
 
Fi de la sessió. 
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CONDICIONS PER REALITZAR SESSIONS: 
 

 Activitat gratuïta per les escoles. 

 S’organitza per grups d’un màxim de 60 alumnes per sessió. Es 

poden realitzar vàries sessions per centre. 

 És necessari disposar d’un espai accessible per realitzar l’activitat, així com un 

reproductor de DVD. També s’ha de facilitar, quan sigui possible, l’aparcament del vehicle 

del monitor. 

 Les sol·licituds s’han de fer amb antelació a: 

 

 psociosanitaris@guttmann.com 

 

 93 497 77 00 ext. 2273 Contacte: Miryam Latorre 


