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Queridos amigos e amigas, 

Tendes ante vos o resultado dun ano de traballo repleto de bos 
pensamentos, positividade e esforzo. 

Cada día, os compoñentes do Equipo de Educación Viaria da Policía 
Local, reunímonos para preparar a xornada laboral e facer un seguimento 
do desenvolvemento das tarefas e proxectos que temos en marcha. 
Momentos en que a ligazón entre os catro membros da sección fai que 
unifiquemos criterios de actuación, mensaxes e crenzas viarias. Grazas a 
iso, as ideas chave nas nosas intervencións son as mesmas e o noso 
alumnado só percibe diferenzas na individualidade da identidade de cada 
un dos formadores, sendo a calidade das intervencións similar con 
independencia de quen desenvolva a sesión. 

Grazas a esta coordinación, puidemos chegar a máis de 15.000 persoas, 
cunha meta común, axudarlles a vivir mellor. Como media, cada un dos 
compoñentes do equipo interactuou con máis de 3.800 persoas de 
distintas idades, distinto nivel social e con mapas mentais moi diferentes, 
aspectos que aumentan a dificultade dun traballo de formador no que a 
adaptación ás expectativas e necesidades de cada un dos colectivos se 
refire. Todos os monitores afrontan todos os campos de actuación, polo 
que todos nos convertemos en especialistas en todos os ámbitos de 
traballo. 

E cal é o alicerce para afrontar novos retos, para esforzarse por mellorar 
cada día? A resposta é a firme crenza de que podemos axudar, de que 
merece a pena o esforzo. Os sorrisos dos nenos e nenas, a mirada atenta 
das persoas adultas, a picaresca dos mozos e mozas, o insterese 
mostrado nas conversas, as palabras de agradecemento sincero... 
alimentan as nosas enerxías para seguir mellorando cada día. 

Unha parte moi importante de que todo isto sexa posible e grazas ao apoio 
amosado en numerosas ocasións tanto polo alcalde de Vigo, como do 
concelleiro delegado de Seguridade, así como da Xefatura da Policía Local 
e mandos  de educación viaria que apostan porque a educación viaria sexa 
un referente e un obxectivo para que a cidade constitúa unha contorna 
agradable e saudable para vivir e gozar, maiores e pequenos. 

Foi un ano cheo de novidades, de achegamento ás novas tecnoloxías, aos 
idiomas estranxeiros, á maxia dos títeres, aos avances tecnolóxicos do 
automóbil e de achegamento as persoas, misión fundamental do noso 
traballo. Un ano completo e diverso. 

Un ano, que por desgraza, viuse ensombrecido polo terrible accidente 
ferroviario a véspera da festividade de Santiago Apóstolo na cidade de 
Santiago de Compostela que tinguiu de loito a toda Galicia e, atreveriamos 
a dicir, a todo o mundo. O noso recordo para as persoas falecidas neste 
desgraciado accidente e aos seus familiares. 

“Aprender é como remar 
contra corrente: en canto o 

deixas, retrocedes” 
 
Edgard Benjamín Britten 



O CICLO DA EDUCACIÓN VIARIA 
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O CICLO DA 
EDUCACIÓN VIARIA 

Unha idea sobre a que baseamos as nosas actuacións é a de formación viaria durante toda a vida. Inclúe 
dous conceptos fundamentais. Por unha banda, o feito de que podemos aprender desde que nacemos ata 
que morremos. Doutra banda, a necesidade de ofrecer formación viaria, non só ás persoas novas, senón 
tamén ás adultas, xa que están relacionadas coa maior parte das incidencias viarias que se producen no 
momento presente e son os responsables da educación dás e dos máis cativos. 

Podemos representar este proceso graficamente, onde a educación viaria é un elemento que inflúe de 
forma conxunta nos colectivos de infancia, adolescencia e adultos. Á súa vez, cada un deles, a través do 
proceso de socialización afectará aos demais, conseguindo que os axentes educadores se multipliquen, 
ampliando o alcance de calquera das intervencións realizadas con motivo de educación viaria e integrándoo 
dentro do fenómeno cultural, e con iso garantir unha maior integración na personalidade de cada individuo. 
Neste proceso, as persoas adultas constitúen a base do cambio. 

Se as actuacións se limitasen a un só colectivo, o ciclo rompería e perdería eficacia ao obviar a existencia 
de relacións entre todos e cada un dos membros que conformamos a sociedade na que vivimos. 

Debemos actuar de forma preventiva, pero tamén correctiva, facilitando o cambio voluntario de actitudes.



OS OBXECTIVOS DE EDUCACIÓN VIARIA 
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OS OBXECTIVOS DE 
EDUCACIÓN VIARIA 
 

INTRODUCIR A 
NENOS/AS E 
MOZOS/AS NO 
CONTEXTO DA 
SEGURIDADE 
VIARIA 

Achegamos ás e 
aos máis cativos 
conceptos e 
formas de 
interpretar a 
contorna que lles 
rodea e a coñecer 
aspectos de 
seguridade viaria 
que lles faciliten 
os seus 
desprazamentos 

INCREMENTAR 
O INTERESE 
POR ASPECTOS 
DE MOBILIDADE 
SEGURA E 
SOSTIBLE 

Movemos as 
persoas que 
participan nas 
nosas actividades 
a reflexionar sobre 
a necesidade de 
mellorar a 
seguridade viaria 
e o medio 

OFRECER 
INFORMACIÓN 
ACTUAL E ÚTIL 
PARA 
INCREMENTAR 
A SEGURIDADE 
VIARIA 

Nun contexto 
social no que a 
información se 
xera e se move 
rápido, facilitamos 
o proceso de 
consulta de 
información actual 
e aplicable 
directamente á 
nosa vida cotiá 

MELLORAR O 
PROCESO DE 
TOMA DE 
DECISIÓNS EN 
TAREFAS 
RELACIONADAS 
CO USO DAS 
VÍAS 

Grazas á 
utilización de 
distintas fontes de 
información, 
favorecemos que 
os procesos de 
toma de decisións 
conten con datos 
suficientes para 
que sexa 
responsable. 

Axudamos ás 
persoas a mellorar 
o proceso de toma 
de decisións con 
ferramentas de 
xestión 
adecuadas 

AXUDAR A 
INICIAR UN 
PROCESO DE 
CAMBIO DE 
ACTITUDES 

Sentamos as 
bases para 
comezar un 
proceso de 
cambio de 
actitudes 
voluntario que 
poida mellorar a 
forma de vida dos 
asistentes ás 
nosas actividades 
e a todas as 
persoas coas que 
se relacionan

 

Estes cinco obxectivos guían a confección dos nosos proxectos formativos. 

Cada unha das nosas intervencións pretenden satisfacer as necesidades e expectativas das e dos 
destinatarios, que son os verdadeiros protagonistas do proceso. Cada un dos monitores que compomos o 
equipo de educación viaria guía os participantes e apóiaos de forma obxectiva coa súa visión profesional e 
información actual cara ao seu propio proceso de reflexión e toma de decisións. 

Somos flexibles, xa que aceptamos que non hai unha soa verdade e que cada persoa vive a súa propia 
realidade. Por iso, a escoita activa é unha das ferramentas empregadas. Deste 
xeito, axustamos as nosas mensaxes e a nosa información ao contexto de 
intervención real e ás características do noso alumnado. 

“Xeramos valor na 
medida en que 
satisfacemos 
necesidades” 

 
Alex Rovira 



EDUCACIÓN INFANTIL 2-3 ANOS 
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EDUCACIÓN INFANTIL 
2-3 ANOS 
OBXECTIVOS: 

• RECOÑECER AO POLICÍA LOCAL  
• CRUZAR SEGURO POR PASOS DE PEÓNS 
• VIAXAR SEGURO NO COCHE 

EDUCACIÓN VIARIA CHEGOU A 

14 ESCOLAS INFANTÍS (2-3 ANOS) 

• 12 PÚBLICAS 
• 2 PRIVADAS 

600 NENOS E NENAS 

Aprender xogando. Así podemos resumir o proceso de aprendizaxe das e dos máis cativos. Estes mociños 
e mociñas, conseguen crecer sen parar de xogar, cunha enerxía ilimitada moi superior a de calquera adulto. 

 

Este ano, fixemos realidade os peronaxes do conto ideado o pasado 
curso. Confeccionados en gomaescuma pola empresa Veo Veo 
Títeres1, Benito, un policía local moi especial e os seus amigos 
Semáforo e Paso de Peóns, acompañáronos as actividades e 
arrincarron sorrisos aos nenos e nenas, ademais de aprenderlles a 
cruzar seguros. 

Inés Cardero Neri, interpretou para nós e para todos os escolares, a 
canción “Hay que mirar” coa letra creada polo equipo, acompañada 
pola música de Manuel Cardero e os coros de Cecilia Cardero, que 
trasladamos no noso portatil e cantamos en cada actividade. Con ela os 
nenos e nenas acenden as luces do semáforo para poder cruzar máis 
seguros. 

“A arte suprema do mestre 
é espertar o pracer da 
expresión creativa e o 

coñecemento” 
 
Albert Einstein 



EDUCACIÓN INFANTIL 2-3 ANOS 
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INSPECCIÓNS DE SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL 

Traballar cos pais e nais é unha 
necesidade e unha prioridade cando 
falamos de seguridade infantil no vehículo. 
As persoas adultas sabemos que os 
cativos deben viaxar empregando 
sistemas de retención, pero non temos tan 
claro como deben empregarse. 

Unha vez máis, comprobamos que os 
arneses de suxeición están demasiado 
frouxos. Cando isto ocorre nos sistema 
orientados de cara á marcha, poñemos en 
grave risco a integridade dos nosos fillos e 
fillas. Ao permitir esta folgura, aumenta a 
excursión da zona torácica o que provoca 
que no movemento de rotación que 
experimenta o torso se produza o contacto 
da cabeza cos xeonllos. 

 

VIAXAR CARA ATRÁS O MÁXIMO 
TEMPO POSIBLE 

 

Ir cara a atrás mellora a seguridade dos 
nenos e nenas nos vehículos. Tal e como 
indica o plan de acción do informe 
“Prioridades para la seguridad infantil” da 
European Child Safety Alliance2, 
empregar de modo correcto un sistema 
de retención infantil demostra un factor 
redutor das lesións de un 90 a un 95% se 
van no sentido contrario á marcha e de 
un 60% se van no sentido da marcha. 

Retrasar esta posición ata os tres ou 
catro anos aumenta a protección ata 5 
veces, con respecto aos que o fan cara a 
adiante. 

A METADE DAS E DOS NENOS VIAXAN COS ARNESES 
DE SUXEICIÓN MOI FROUXOS 

No 49% das inspeccións realizadas detectáronse nenos e 
nenas cos arneses frouxos. 

A maior parte viaxaban nunha cadeira no sentido da marcha, 
polo que as consecuencias no caso de impacto ou frenada 
brusca son os descritos no apartado anterior. Ademais, o feito 
de ter folgura nas correaxes, facilita que os pequechos 
poidan sacar os brazos do arnés de seguridade, polo que a 
suxeición pasaría a ser soamente pola pelvis, o que 
incrementaría a posibilidade dunha lesión grave ou o seu 
desprazamento fora do sistema de retención. 

Cando son detectados estes casos, a maior parte dos 
condutores mostráronse moi preocupados pola seguridade 
dos nenos e nenas, máis as razóns para non axustar 
debidamente o arnés tiñan relación coas protestas dos 
cativos, a utilización de prendas grosas nunha viaxe anterior 
ou ben o descoñecemento de que debían axustarse ao torso. 

Cando empregamos un medio de seguridade de calquera 
índole, debemos prestar moita atención as formas de uso 
correcto, xa que estes elementos están pensados e 
deseñados para actuar dunha determinada forma. Ao non 
respetar este modo de utilización, estamos compromentendo 
nun certo nivel, a seguridade que nos achega. 

 



EDUCACIÓN PRIMARIA 5º CURSO 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
5º CURSO 
OBXECTIVO: OFRECER FERRAMENTAS QUE LLES AXUDEN 
A DIMINUÍR RISCOS COMO PEÓNS E COMO PASAXEIROS  

EDUCACIÓN VIARIA CHEGOU A 

79 CENTROS DE PRIMARIA 

• 42 PÚBLICOS 
• 37 CONCERTADOS 

2.571 NENOS E NENAS 

 

Canto saben os nosos nenos e nenas de seguridade viaria? 

E, cantos poñen en boa práctica os seus coñecementos? Moitos dos perigos que se asomen de mozos ou 
adultos, proveñen da aprendizaxe de malos hábitos ou da falla de práctica durante o período infantil. Unha 
gran maioría das e dos menores que hoxe cursan 5º de primaria, non son capaces de afrontar con 
seguridade os desprazamentos independientes e solucionar os pequenos conflitos que se poden atopar, e 
de acordo cos testemuños de multitude de psicólogos e profesionais do sector, están capacitados para 
poder facelo. 

O Equipo de Educación Viaria da Policía Local achégalles aos nenos e nenas coñecementos para poder 
facilitar esta transición á autonomía, mais, é unha tarefa na que a familia ten unha grande responsabilidade, 
xa que esta aprendizaxe comeza na infancia temperá. Cando entre as metas das familias se atopa o 
conseguir que os seus fillos sexan autónomos, apreciase unha mellora na responsabilidade e capacidades 
dos nenos, aspecto que no caso contrario non é fácil de conseguir. 

 

Este ano confeccionamos unha presentación interactiva para 
encerado dixital, que mellora a participación e motivación do 
alumnado. 

Coa axuda de exercicios e material audiovisual os nenos e 
nenas reflexionan sobre a importancia da seguridade e 
aprenden que isto non está rifado coa diversión. 

“Creo que o compromiso do educador no 
só é académico, senón vital.[…] Educar é 

a sedimentación dun “todo”: formación 
académica e intelectual, principios éticos, 

compromiso cos e co que nos rodea e 
empatía e capacidade de comprensión” 

 
Susana Aldecoa 



EDUCACIÓN PRIMARIA 5º CURSO 
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CLASES DE EDUCACIÓN VIARIA EN INGLÉS 

Como membros dunha sociedade global e sen fronteiras, na que 
todo o mundo realiza intercambios universais, é de vital importancia 
a aprendizaxe do idioma estranxeiro, principalmente o inglés. O 
coñecemento desta lingua facilítanos esta universalización e 
permítenos ter acceso a multitude de información e intercambios 
culturais. 

A importancia e o concepto de educación integral, engloba non só 
aquelas materias instrumentais recollidas no curriculum ordinario das 
nosas escolas, senón que abarca en sentido máis amplo aqueloutros 
coñecementos que configuran á persoa. 

Estes coñecementos que forman parte dunha versión máis holística da educación constitúen o currículum 
oculto, que resulta fundamental na formación da persoa como cidadá responsable. É neste apartado onde 
encadramos a educación cívica e a seguridade viaria. 

Por todo iso, a educación viaria forma parte imprescindible da educación de todo ser humano. 

Cunha educación temperá, 
conseguiranse maiores beneficios 
na asimilación de 
comportamentos responsables en 
relación con esta materia. A 
prevención é a mellor forma de 
evitar posibles defectos ou erros 
neste campo, debemos 
anticiparnos á súa aparición, 
tratando de responsabilizar aos 
suxeitos da súa importancia para 
minimizar os riscos futuros. 

Nestes tres alicerces, lingua 
estranxeira, educación viaria e 
idade temperá, baséase a oferta 
dunha actividade de educación 
viaria en inglés para o alumnado 
de educación primaria das 

escolas plurilingües, tendo en conta que se incrementou o número de centros destas características na 
nosa cidade, nos que o idioma estranxeiro coexiste nas súas aulas co castelán e o galego. 

Con iso o Equipo de Educación Viaria da Policía Local achegan desde o seu ámbito formativo e profesional 
unha educación adaptada ás necesidades actuais das e dos mozos. 



EDUCACIÓN PRIMARIA 6º CURSO 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6º CURSO 
OBXECTIVO: CIRCULAR EN BICICLETA DE FORMA 
SEGURA E RESPONSABLE POLAS VÍAS 

EDUCACIÓN VIARIA CHEGOU A 

76 CENTROS DE PRIMARIA 

• 44 PÚBLICOS 
• 32 CONCERTADOS 

2.441 NENOS E NENAS 

Coa colaboración de 

• VITRASA 

A bicicleta é o primeiro vehículo que poderán conducir os nosos rapaces e rapazas. Dende os meses de 
febreiro e xullo, a actividade no parque infantil de tráfico do Castro centra os labores dos monitores do 
Equipo de Educación Viaria. Aprender a sinalizar as manobras coa suficiente antelación, o respeto das 
normas viais, a operación de freada e a utilización do casco de protección son os aspectos principais da 
sesión. 

 

 

A SOCIEDADE QUE CREAMOS 

De todos é sabido que os pais e 
nais queren o mellor para os seus 
fillos e fillas. 

Pero sen sabelo ou sen mala 
intención, hai familias que 
conducen aos seus cara a un uso 
das vías de forma perigosa. Na 

educación e na formación da personalidade dos nenos 
non hai parenteses, e todo influirá neles. 

Conseguir que os nenos e nenas sexan uns condutores 
seguros é cuestión da constancia dos educadores e das 
súas crenzas viais. É frecuente, que os pais ou nais 
animen aos fillos a rebasar os semáforos do circuíto vial 
do Castro coa luz vermella nos días de ocio, incluso 
indicándolle que non hai policías á vista. 

Que aprenderán estes rapaces e rapazas? 

O CASCO: PROTEXE AOS CICLISTAS? 

A esta pregunta trata de buscar resposta o 
estudo de investigación da Fundación 
Mapfre elaborado no mes de febreiro deste 
ano 20133. Entre as conclusións deste 
estudo figura que os cascos proporcionan 
unha redución de entre o 42 e o 88% de 
todas as lesións graves na cabeza e no 
cerebro para todas as idades, tanto en 
accidentes con automóvil ou en solitario. 

Por iso, con independencia das normas 
que lexislen o uso deste elemento, as e os 
usuarios e os seus responsables no caso 
dos menores, deben optar polo uso 
voluntario dos cascos de protección. 

 



EDUCACIÓN SECUNDARIA 3º-4º CURSO 
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A primeira causa de 
morte en mozos/as entre 

15 e 25 anos son os 
accidentes de tráfico 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
3º-4º CURSO / PCPI / PDC 
OBXECTIVO: FOMENTAR ACTITUDES VIARIAS 
RESPONSABLES 

EDUCACIÓN VIARIA CHEGOU A 

33 CENTROS DE SECUNDARIA 

• 7 PÚBLICOS 
• 26 CONCERTADOS 

1.433 ADOLESCENTES 

 

Grazas a colaboración co PLDA4 (Plan local de drogas), aumentamos a sete IES públicos aos que 
chegamos coas nosas mensaxes de prevención de seguridade viaria. Neste caso, traballamos tanto co 
alumnado de terceiro curso como de cuarto curso de secundaria, reforzando os contidos desenvolvidos 
polos profesionais participantes nas sesións de prevención de consumo de drogas, no noso caso no ámbito 
viario. 

Poñendo en práctica os coñecementos aprendidos no curso de comunicación realizado o pasado curso, 
modificáronse os recursos empregados. O cambio ten como meta darlle voz ao alumnado para que exprese 
as súas inquedanzas, crenzas e posibles solucións aos conflitos viais nos que eles están inmersos. 

Menos contidos desenvolvidos nas presentacións electrónicas, pero máis reflexións e comunicación cos 
rapaces. Este é o resumo da sesión formativa. Os mozos e mozas, a medida que avanza a sesión 
interveñen achegando a súa visión da problemática achegada. Deste modo, os monitores démosnos conta 
das dificultades reais nas que se atopan inmersos e da boa 
predisposición que en xeral existe a hora de previr actitudes perigosas 
relacionadas co tráfico. A pesar de todo iso, o risco resúltalles moi 
atractivo e a pertenza ao grupo é moi forte, aspectos que os levan a 
asumir decisións con posibles consecuencias negativas nalgúns casos. 

Os monitores do Equipo de Educación Viaria reforzamos positivamente os comportamentos máis 
preventivos, sen demonizar outras actitudes, aprendéndolle ao alumnado a ser fortes nas súas decisións 
sen que un comportamento viario exento de riscos supoña una sensación de ridículo por parte dos mozos e 
mozas perante os seus compañeiros, senón todo o contrario, un exemplo a seguir por todos os membros 
do seu grupo. 

No ano 2012 descenderon un 25% as mortes de mozos e mozas nas nosas estradas, mais aínda 
constitúen o colectivo de maior accidentalidade e seguen sendo un colectivo preocupante no que respecta 
a seguridade viaria5. 

“Dentro de vinte anos estarás máis 
decepcionado polas cousas que non fixeches 

que polas que fixeches. Así que solta os 
amarres. Navega lonxe do porto seguro. 

Atrapa os ventos favorables nas túas velas. 
Explora. Soña. Descubre.” 

 
Samuel Langhorne Clemens 



CURSO SENSIBILIZACIÓN E REEDUCACIÓN DE MENORES INFRACTORES 
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CURSO 
SENSIBILIZACIÓN E 
REEDUCACIÓN DE 
MENORES 
INFRACTORES 
OBXECTIVO: FOMENTAR UNHA PROPOSTA DE CAMBIO DE 
ACTITUDES 

EDUCACIÓN VIARIA CHEGOU A 

7 ADOLESCENTES 

EN COLABORACIÓN CON 

• FISCALÍA DE MENORES DE 
PONTEVEDRA 

COA COLABORACIÓN DE 

• COLEXIO OFICIAL DE 
PSICOLOXÍA DE GALICIA 

 

En colaboración coa Fiscalía de Menores de Pontevedra, 
realízanse todos os anos cursos de sensibilización e 
reeducación para menores de idade imputados por un delito 
contra a seguridade viaria. Esta actividade, ofrécelles a 
posibilidade aos mozos e mozas non reincidentes de evitar o 
proceso penal participando neste curso e sempre que o 
superen con éxito. 

Nesta actividade participan profesionais da Área de Tráfico 
do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia6. 

Como novidade, este ano os membros do equipo de 
educación viaria reformularon os contidos tratados. As 
variacións introducidas teñen como obxectivo facilitar o 
proceso de reflexión e a toma de decisións, así como a 
aprendizaxe de habilidades sociais e a mellora do 
pensamento metacognitivo. 

A través de varias sesión de traballo, os monitores de 
educación viaria, construímos un dilema moral para 
desenvolver en tres actos, relacionado co tipo delitivo máis 
común entre os rapaces e rapazas asistentes. Este dilema 

(Anexo I) foi traballado en varias fases durante as catro sesións realizadas, finalizando cunha 
representación ou “rol playing” do dilema por parte do alumnado, facilitando a aparición do pensamento en 
perspectiva, a empatía. 

Unha vez finalizado o curso, os mozos e mozas reflexionan por escrito sobre a súa situación actual e a 
proposta de cambio que expón para o futuro. 

Esta información, é xestionada polos membros do Colexio Oficial de Psicoloxía que informan aos 
compoñentes de educación viaria sobre as valoracións do curso e as propostas realizadas polos mozos, 
neste caso xa de forma anónima. 

“Un home ten que ter a grandeza de admitir os seus erros, a suficiente inteligencia para sacar proveito 
deles e ser disciplinado para corrixilos” 

 
John C. Maxwell 
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ACTIVIDADES PARA 
PERSOAS CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIAIS 
OBXECTIVO: MELLORAR A AUTONOMÍA E AUTOESTIMA DE 
PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

EDUCACIÓN VIARIA CHEGOU A 

49 PERSONAS 

EN COLABORACIÓN CON  

• ASPANAEX 

COA COLABORACIÓN DE 

• VITRASA 

Todos os cidadáns e cidadás 
debemos contar coas mesmas 
oportunidades. Poder desprazarse de 
forma segura pola cidade é un dereito 
de todos e unha formación adecuada 
para evitar riscos é importante no 
ámbito viario. 

Un ano máis traballamos 
conxuntamente co centro 
ASPANAEX7 para compartir cos 
mozos e mozas non só unha 
experiencia de aprendizaxe senon 
unha experiencia persoal, na que 
todos os participantes, monitores e 
alumnado enriquecéronse 
mutuamente. 

Este ano, modificamos o itinerario 
peonil para incorporar novos 
elementos e dificultade para dar un 
paso máis cara á autonomía segura 
dos mozos e mozas. 

Con tres grupos diferentes, 
elaborados polos profesionais do 
centro educativo en función do estado 
actual de desenvolvemento dos 
mozos, tratáronse tres tipos de 
actividades: 

 
TRANSPORTE URBANO 

Poder desprazarse aos lugares de 
lecer ou outras actividades por elas e 
eles mesmos, é un dos aspectos máis 
importantes para mellorar a súa 
autonomía e autoestima. Por iso en 
colaboración coa empresa VITRASA 
practícase o uso deste medio. 

PERCORRIDO PEONIL 

Estudouse un circuíto peonil por rúas 
céntricas da nosa cidade. En 
pequenos grupos, apoiados polos 
seus monitores, practicamos os 
cruzamentos de rúas e analizamos os 
riscos que nos atopamos, estudando 
as solucións posibles 

SEGURIDADE PERSOAL 

Para mellorar este aspecto, varios 
policías vestidos de paisano, 
establecen conversación con eles en 
varios puntos do percorrido peonil pola 
cidade, demandándolles información 
privada, ofrecéndolles algo ou 
pedíndolles que suban ao seu coche. 

 



FORMACIÓN PARA PERSOAS ADULTAS 
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Viaxar os nenos e nenas en 
sentido contrario a marcha do 
vehículo o maior tempo posible 
diminúe nun 90% os riscos de 
sufrir danos graves ou morrer 

FORMACIÓN PARA 
PERSOAS ADULTAS 
OBXECTIVOS: 

• FACILITAR INFORMACIÓN 

• AXUDAR A COMPRENDER RISCOS VIAIS E 
NORMATIVA 

• APOIAR O LABOR EDUCATIVO DOS MENORES AO 
SEU CARGO 

EDUCACIÓN VIARIA CHEGOU A 

• 8 CENTROS DE SAÚDE 
PÚBLICOS 

858 ASISTENTES 

COLABORA: SERGAS 

• 11 ASOCIACIÓNS 

• 3 CENTRO CÍVICO 

258 ASISTENTES 

COLABORAN: CONCELLERÍAS 
DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ E 
VOLUNTARIADO,  
CONCELLERÍA DE 
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
E SERGAS 

 

 

 

 

FORMACIÓN EN CENTROS DE SAÚDE 

O mundo da seguridade infantil nos vehículos está en constante 
evolución. Os pequenos e pequenas, tal e como amosan as 
estatísticas, son un colectivo moi afectado polos accidentes de 
tráfico; constitúen estes a primeira causa de mortandade. 

Nestas sesións formativas, ademais de coñecer que tipo de 
sistemas atopamos no mercado e como se clasifican en función dos nenos e nenas que os empregan, 
tratamos tamén aspectos de prevención e novidades en canto ao uso dos sistemas e como empregalos 
adecuadamente. Dous aspectos nos que máis atención se presta son a necesidade de axustar 
correctamente os arneses de suxeición e as ventaxas de viaxar a contramarcha8. 

Este ano, en colaboración co Departamento de Normalización Lingüística, foi entregado a cada asistente un 
termómetro, moi útil para cando as e os cativos comezan a experimentar as primeiras febres. 



FORMACIÓN PARA PERSOAS ADULTAS 
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FORMACIÓN EN ASOCIACIÓNS VECINAIS E CENTROS CÍVICOS 

Ser persoa adulta hoxe comprende moitas facetas. Por un lado, coidarnos a nos mesmos e por outro, 
coidar dos nosos pequenos e pequenas. As figuras do avó e da avoa son moi importantes para a educación 
dos mais novos. Nunha gran parte dos casos, pasan tanto tempo e fan tantas tarefas cos seus netos e 
netas que entran xa a formar parte do tecido educativo directo dos cativos. 

Por este motivo, no programa de Educación Viaria da Policía Local, non só traballamos aspectos da 
prevención persoal nos desprazamentos polas vías, como poden ser as distraccións ou os riscos dos 
peóns, senón que alentamos aos maiores a sacar proveito das súas experiencias e da súa capacidade para 

influenciar positivamente nos pícaros, xa que é habitual 
que infravaloren a súa función e capacidade, aspecto 
que é totalmente erróneo. A falla de autonomía actual 
dos nenos e nenas, a individualidade, a excesiva 
competitividade, a desconexión da contorna natural, o 
exceso de horas detrás dunha pantalla, a perda de 
capacidade de esforzo, a perda de respeto polos 
maiores, entre outros, poden ser campos de traballo nos 
que os avós e avoas teñen a ventaxe con respecto aos 

adultos máis novos. Teñen moito que achegar e de moi boa calidade. 

Tal e como expresa un proverbio africano, popularizado polo lema de “Mobilización Educativa” (Jose 
Antonio Marina) “Para educar a un neno, fai falla unha tribo enteira”. 

 
 

“Resulta máis sinxelo ceder ante as presións dos 
nenos que actuar dende a reflexión, a 

coherencia, a paciencia e a estabilidade 
emocional. Pero esa cesión será o principio da 

súa confusión, a confirmación da nosa 
vulnerabilidade e a orixe de situacións futuras 

cada vez máis difíciles de reconducir” 
 
María Jesús Álava 

SESIÓNS DE FORMACIÓN ASOCIACIÓNS E 
CENTROS CÍVICOS
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OUTRAS ACTUACIÓNS E 
COLABORACIÓNS 
 

Ademais das actividades educativas planificadas dentro do programa de educación viaria, o equipo prestou 
a súa colaboración en actividades educativas relacionadas coa seguridade viaria organizadas por outras 
institucións e desenvolveu outras actuacións preventivas e/ou de lecer dirixidas ao público xeral. 

      

“TU SEGURIDAD ES  
NUESTRO COMPROMISO” 
UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 
DIRIXIDO Á MOCIDADE 

Neste curso 2012/2013 tivo lugar a segunda fase das 
xornadas “Tu seguridad es nuestro compromiso” 
organizadas polo Hospital Nosa Señora de Fátima9, na 
que colobora a DXT e a Policía Local. Neste caso, as 
actividades foron desenvolvidas nos centros de 
bacherelato dos institutos públicos da nosa cidade, 
cunha participación formidable e unha boa acollida por 
parte de todos eles. 

Este ano contamos cunha madriña de excepción, a 
piloto de Fórmula 1 María de Villota, que grazas o seu 
testemuño cheo de optimismo e positividade, axudou a 
todos os mozos e mozas asistentes a reflexionar sobre 
a importancia da prevención de accidentes de tráfico 
nas nosas estradas. 

 

 

PREMIO DIARIO MÉDICO 

A prestixiosa publicación Diario 
Médico10, otorgoulle ao Hospital Nosa 
Señora de Fátima o seu premio 
“Mejores Ideas” na súa décima edición, 
recoñecendo a súa implicación na 
prevención dos accidentes de tráfico. 

O hospital vigués compartiu este 
premio con todos os seus 
colaboradores nas xornadas nun acto 
oficial de entrega de trofeos e diplomas 
a todas e todos eles. 

13 INSTITUTOS 
máis de 2.000 
alumnos 

Cada ano, o Hospital Nosa 
Señora de Fátima atende 

7.500 pacientes de accidentes 
de tráfico



ANEXOS 
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FEIRA VIGOLANDIA 

 

Tradicionalmente, durante a derradeira semana de decembro ten lugar a feira Vigolandia nas instalacións 
do Recinto Feiral de Cotogrande (IFEVI11) na que participa educación viaria. Nesta feira contamos con tres 
circuítos viarios, un de triciclos para os máis cativos; outro de bicicletas e un último circuíto especial para 
karts, nos que poden participar os nenos e nenas maiores. 

 

A IMPORTANCIA DO USO DO CASCO 

Os membros do Equipo de Educación Viaria non 
desaproveitaron a ocasión para remarcar a 
importancia da utilización do casco de 
protección para conducir unha bicicleta e a súa 
correcta colocación. 

Un casco de boa calidade, colocado de forma 
que protexa toda a cabeza, colocado sen que 
caia cara a atrás ou cara a adiante, coas 
correaxes ben tensas, axudará a que en gran 
parte dos accidentes as lesións sexan máis 
leves e soamente quede nun susto. 

 

 

MÁIS DE 5.000 PARTICIPANTES 



OUTRAS ACTUACIÓNS E COLABORACIÓNS 
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CAMPAMENTO DE  
VERÁN EN INGLÉS 
Por segundo ano consecutivo, o Equipo de Educación Viaria da Policía Local de Vigo foi solicitado para 
participar no campamento de verán realizado en Saiáns, nas instalacións da asociación veciñal, realizado 
en idioma inglés. 

Os participantes, trece rapaces e rapazas de idades comprendidas entre 9 e 14 anos, realizaron unha 
actividade dividida en dúas partes. A primeira, unha sesión teórica curta, na que destacaron o emprego dos 
elementos de seguridade para circular en bicicleta, así como aspectos de seguridade para minimizar riscos 
como peón ou condutor de bicicletas. Para reforzar os contidos desenvolvidos, realizouse un pequeno 
concurso no que dous equipos, Scotland e England, debían respostar correctamente as preguntas 
vinculadas coa seguridade viaria que o monitor de educación viaria proxectaba na pantalla. 

A segunda parte consistiu nun divertido circuíto viario que os membros do equipo construíron no exterior do 
local. Aproveitando o terreo que rodea a igrexa de Saians, deseñaron un circuíto no que os rapaces e 
rapazas debían, respetando a sinalización viaria e a sinalización de manobras, trasladar auga nun bote 
suxeito ao guiador da bicicleta ata outra parte do circuíto e baleiralo nun recipiente. Os pícaros, durante 
sete minutos fixeron relevos por equipos ata rematar o tempo. O gañador sería aquel que respetando as 
normas establecidas enchera máis o recipiente. Curiosamente, encheron a mesma auga os dos equipos co 
que a vitoria quedou repartida entrambos os bandos. 

EN COLABORACIÓN CON 
• AVV DE SAIÁNS 
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SESIÓN FORMACIÓN SISTEMAS 
DE RETENCIÓN INFANTIL 
HOSPITAL NOSA SEÑORA DE 
FÁTIMA 

 EDUCACIÓN VIARIA CHEGOU A

 

 

No pasado curso escolar, tiveron lugar dúas sesións de formación sobre o uso correcto dos sistemas de 
retención infantil nas instalacións do Hospital Nosa Señora de Fátima. Este proxecto nace como froito da 
colaboración entre o Concello de Vigo e o citado hospital nas xornadas para mozos e mozas “Tu seguridad 
es nuestro compromiso”. 

O Hospital Nosa Señora de Fátima conta con unidade maternal, e 
os cursos integráronse no programa de clases maternais ao que 
asisten as mulleres embarazadas para preparar o parto. As mozas 
asistentes, ademais de coñecer os distintos aspectos relativos a 
clasificación, tipo de instalación, normativa vixente e 
recomendacións de uso seguro, participaron nunha demostración 
práctica da instalación dun bebé e a súa suxeición, grazas a 
colaboración por parte do hospital coa dotación de dúas cadeiras 
infantís e de unha mamá voluntaria que non tivo reparo en 
permitirnos utilizar a súa filla como exemplo da boa utilización dos 
arneses de suxeición. 

• 40 ASISTENTES 

“Cada acto de coraxe, cada acto 
de bondade e cada acto mediante 

o cal aceptamos a 
responsabilidade da nosa vida, 

terá unha recompensa inmediata: 
cada vez que actúas con amor en 
lugar de con medo, convérteste un 
pouco máis na persoa que estás 

destinada a ser” 
 
Robin S. Sharma 
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SESIÓN FORMACIÓN SISTEMAS 
DE RETENCIÓN INFANTIL 
EMPRESA SYNGENTA 

 EDUCACIÓN VIARIA CHEGOU A

 

 

Durante as inspeccións de sistemas de retención infantil realizadas no mes de febreiro polos membros da 
sección EMIT, foi inspeccionado o vehículo de Marta Losada, técnica de Seguridade e Saúde da empresa 
Syngenta12,.quen amosou moita interese en relación coa seguridade infantil nos automóbiles. Os membros 
da EMIT remitiron a Marta ao Equipo de Educación Viaria para maior información. 

Así foi como se fixo posible a realización dunha sesión sobre SRI na empresa Syngenta a que acudiron 
cerca de 100 persoas traballadoras da empresa, veciños de distintos lugares de Vigo e os concellos 
limítrofes. Desta maneira, a mensaxe de prevención da Policía Local amplía o seu alcance máis aló do 
noso termo municipal. 

 

 

 

• 100 ASISTENTES
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DESEÑO DE CIRCUÍTO DE 
EDUCACIÓN VIARIA NA 
ESCOLA FRIAN TEIS 
 

O pasado mes de xullo a directora da escola pública Frian Teis solicitou ao equipo de educación viaria o 
estudo de confección dun parque infantil de tráfico nas súas instalacións. 

Esta escola conta cun gran patio que dá acceso ao edificio onde se realizan as clases que serve como 
lugar de recreo dos máis cativos. Con moi bo criterio, o equipo directivo deste centro decidiu darlle a este 
espazo unha funcionalidade máis, a educación viaria e a recuperación de xogos populares. 

Despois de realizar unha reunión coa directora e observar o lugar, o equipo de educación viaria deseñou un 
circuíto pensado para a aprendizaxe de circulación en bicicleta e como peóns. 

Grazas a esta colaboración, participamos dun proxecto escolar que alentamos con brío, como é a 
intrudución da educación viaria na vida escolar cotiá. 

 

 



MELLORA CONTINUA 
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MELLORA CONTINUA 
 

VISITA AO CENTRO TECNOLÓXICO DO AUTOMÓBIL DE GALICIA (CTAG) 

 
O CTAG13, é unha das empresas de I+D+i sobre o automóbil de referencia no ámbito galego. Entre os seus 
numerosos campos de traballo atópase a investigación relacionada coa seguridade infantil nos vehículos. É 
aliado de IDIADA Automotive Technology14, centro de gran prestixio en I+D+i dentro do sector da 
automoción, para xestionar os recursos da área de seguridade pasiva a través da sociedade CTAG-
IDIADA. Applus+ IDIADA está acreditada para fins de homologacións de SRI no noso país. Por todo iso, 
son un punto de consulta habitual para a aclaración de dúbidas referidas á homologación de cadeiras 
infantís para os automóbiles. 

Grazas a xestión de Jaime Charlón, responsable de seguridade pasiva de 
CTAG-IDIADA, puidemos concertar unha visita as súas instalacións, e 
tivemos o privilexio de consultar de primeira man aspectos de seguridade 
viaria, así como de coñecer os distintos medios para a análise dos 
dispositivos de seguridade dos vehículos. 

Ademais dunha atención excelente, todo o tratado durante a visita pasa a 
engrosar os nosos coñecementos sobre a correcta utilización dos 
sistemas de retención infantil, as consecuencias de non empregalos e a 
importancia de utilizalos de acordo as instrucións dos fabricantes. 

 

“Século XXI. O maior recurso 
do que dispoñemos é o cultivo 

das nosas singulares 
capacidades de imaxinación, 

creatividade e innovación. 
O maior perigo que 

poderiamos correr é afrontar o 
futuro sen investir nestas 

aptitudes” 
 
Ken Robinson 
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CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES CON PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA) 

 

No mes de maio, o Equipo de Educación Viaria da 
Policía Local de Vigo participou na segunda parte 
do curso de “Formador de formadores ocasionais 
con PNL” impartido pola empresa Galicia 
Coaching15. 

Ademais de ampliar os conceptos aprendidos no 
curso do pasado ano, neste integramos a 
realización dunha sesión de formación no IES da 

Guía co alumnado da ESO. A formadora e o 
Equipo de Educación Viaria, asistimos a esta para 
recoller información sobre o desenvolvemento da 
actividade e analizala con posterioridade, facendo 
un “calibrado” do monitor de Educación Viaria que 
realizou a sesión co alumnado do instituto. 

Se o pasado ano nos centramos na parte teórica 
relativa á PNL e a mellora de presentacións 
informáticas, este ano traballamos nos proceso de 
comunicación. Un dos aspectos chave 
desenvolvidos foi a tarefa de crear unha 
presentación dun aspecto de seguridade viaria 
destinado a un dos colectivos cos que traballa 
educación viaria, e desenvolvela nun tempo de 10 
minutos. O resto do equipo e a formadora en PNL 
practicaron o rol de adolescentes, persoas adultas 
ou aquel colectivo ao que iría dirixida a sesión, 
intervindo tal e como o farían eles. Desta maneira, 
aprendemos a detectar os metaprogramas ou 
filtros da mente das e dos asistentes, ademais de 
modular a voz, manexar e establecer prioridades 
nas mensaxes e mellorar a linguaxe non verbal. 

Grazas a estas aprendizaxes e a experiencia que 
imos gañando cos anos, aprendemos a conectar 
mellor coas persoas coas que traballamos nas 
nosas sesións formativas e a comprender a súa 
forma de estar no mundo, a súa forma de 
entender a seguridade viaria. 

As nosas intervencións convértense nun alicerce 
para potenciar un cambio voluntario por unha ou 
un mesmo, e non nun intento de convencer do que 
cremos que é o correcto. 

“Loito por unha educación que 
nos ensine a pensar, e non 

por unha educación que nos 
ensine a obedecer” 

 
Paulo Freire 
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NOTAS 
1 http://veoveotiteres.blogspot.com.es/ (regresar) 
2 http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/seguridadInfantilUE.pdf  (regresar) 
3 http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/estudio-casco-de-ciclistas-es_tcm164-22880.pdf (regresar) 
4 http://hoxe.vigo.org/movemonos/atencionsocial8.php  (regresar) 
5 http://fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/mortalidad-jovenes-accidentes-trafico-186_tcm164-22840.pdf (regresar) 
6 http://www.copgalicia.es/copgalicia.asp?id=123 (regresar) 
7 http://www.aspanaex.org/  (regresar) 
8 https://www.youtube.com/watch?v=jRM90b3fbrE (regresar) 
9 http://www.flaps40.com/educacionvial/ (regresar) 
10 http://www.diariomedico.com/ (regresar) 
11 http://www.ifevi.com/ (regresar) 
12 http://www.syngenta.com/country/es/sp/acerca-syngenta/Paginas/nuestra-fabrica.aspx (regresar) 
13 http://www.ctag.com/?setLang=es (regresar) 
14 http://www.applusidiada.com/es/ (regresar) 
15 http://www.galiciacoaching.com/esp/  (regresar) 
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ANEXO I 
DILEMA MORAL TRABALLADO NA SESIÓN DE MENORES 
PRIMEIRO ACTO 

 
Pedro está buscando emprego. Ten 18 anos e está sacando o permiso de conducir. Xa acudiu a algunha 

entrevista de traballo e comprobou que resulta case imprescindible dispoñer de carnet. A súa nai, Ana, que 

quere axudalo a que se saque o permiso canto antes e atope un traballo, pensa en falar co seu marido para 

ofrecerlle a Pedro a posibilidade de facer unhas prácticas co coche, acompañandoo eles. 

Preguntas de metacognición 

• Hai un problema nesta situación? Quen o teñen? Cal é exactamente o problema de cada un? 

• Que posibilidades alternativas ten Pedro? Enumera todas as que se che ocorran, cantas máis 

mellor. 

• Que consecuencias cres que terían cada unha desas alternativas? 
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DILEMA MORAL 
SEGUNDO ACTO 

 
O pai de Pedro, Manuel, é transportista. Debido a unha serie de infraccións ao volante, Manuel perdeu a 

totalidade dos puntos do permiso e non pode conducir ata que supere un curso de reeducación. 

Ana decide non lle contar a Manuel a súa idea e pretende facer as prácticas co seu fillo ás costas de 

Manuel, xa que pensa que se enfadará se lle conta a súa intención. 

Ana ao saír do traballo diríxese á autoescola onde estuda Pedro para recollelo e facer a primeira práctica 

de camiño a casa. 

Ana recolle a Pedro na autoescola. Pedro moi alegre coméntalle á súa nai que xa lle deron as notas do 

exame teórico e que o superou. Ana, moi emocionada, aproveita a ocasión para premiar ao seu fillo e 

proponlle que conduza el ata casa. 

Preguntas de metacognición 

• Hai un problema nesta situación? Quen o teñen? Cal é exactamente o problema de cada un? 

• Que posibilidades alternativas ten Pedro? Enumera todas as que se che ocorran, cantas máis 

mellor. 

• Que consecuencias cres que terían cada unha desas alternativas? 

DISCUSIÓN DO DILEMA 
Se ti foses Pedro, conducirías o coche tal e como lle pide Ana ao seu fillo? 
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DILEMA MORAL 
TERCEIRO ACTO 

 
Aínda que Pedro dubida inicialmente, decide coller o coche. 

Para evitar os controis de tráfico, Pedro e Ana elixen a ruta por unha estrada secundaria que non adoitan 

utilizar habitualmente. Nunha das curvas, Pedro, que circula a unha velocidade algo elevada para o tipo de 

vía, invade o carril contrario arroiando a uns mozos motoristas, saíndose da estrada e impactando contra 

unha árbore. 

Como resultado, a súa nai e un dos motoristas falecen no acto. Mentres que Pedro e o pasaxeiro da moto 

resultan feridos graves. 

 

PENSAMENTO EN PERSPECTIVA 

• Unha persoa conta a historia como se fose Pedro 

• Outra persoa conta a historia como se fose Ana 

• Outra persoa conta a historia como se fose Manuel 
• Outra persoa conta a historia como se fose o pasaxeiro da moto. Chamarase Carlos. 

 



ONDE ESTAMOS 
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EQUIPO EDUCACIÓN VIARIA 
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Telf. 986 810 314 
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Web  http://hoxe.vigo.org/movemonos/policia_edu.php?lang=gal 

 www.facebook.com/pleducacionvialvigo 

 https://twitter.com/EduVialVigo  

 

 
 

“Non podemos cambiar ao outro. Inspirar, motivar, ilustrar… é o camiño para o cambio cultural” 
 
Alex Rovira 




