
 
 

Información para o profesorado 
 
Información previa para os rapaces: 

En 2010 faleceron en España 1.730 persoas como consecuencia de accidentes de 
tráfico. Ademais, preto de 8.000 persoas resultaron feridas graves (os feridos graves 

son as persoas que quedaron parapléxicas ou tetrapléxicas, ou con dano cerebral, 
entre outros). Estes datos, malia seren tráxicos, son moito mellores que en anos 
anteriores; por exemplo, en 2001 había 11 mortos e 52 feridos graves ao día, e en 
2010, pola contra, rexistráronse cinco mortos e 22 feridos graves ao día. Outro 
exemplo: en 2009 morreron 2.714 persoas en accidentes de tráfico e case 14.000 
resultaron feridas graves; en 2010 esas cifras reducíronse á metade. 
 
Podemos reflexionar sobre estes datos: 

Sabiades que a primeira causa de morte entre a xente nova non é nin o alcohol, nin as 
drogas, nin as doenzas? Sono os accidentes de tráfico. 

Sabiades que os rapaces da vosa idade teñen catro veces máis posibilidades que as 
rapazas de sufrir un accidente de tráfico con consecuencias graves? Por que credes? 
Reflexionade sobre iso. 

Sabedes cando se produce o maior número de accidentes? A festa, o alcohol e as 
drogas están directamente relacionados con isto, aínda que poidades pensar que non é 
así, as estatísticas anuais dinnos que o 60 % dos accidentes que se producen entre a 
xuventude son entre o serán e a noite do venres e o abrente do domingo. 

E por último, que pasa cando facedes o carné de conducir? Pois que durante o 
primeiro ano a probabilidade de ter un accidente é cinco veces superior á que ten un 
condutor xa experimentado. Sabedes por que? Pois principalmente porque a estas 
idades gustan máis os riscos, os desafíos e os comportamentos temerarios, e niso está 
incluída, por suposto, o exceso de velocidade. 

No documental vaise ver a importancia da familia. É a familia nomeadamente quen vai 
estar canda vós se vos pasa unha traxedia como as que a película presenta. Hai que 
aprender unha cousa: a consecuencia dun accidente non só a sofre o afectado, senón 
que todo o seu ámbito se ve afectado. 

Como recomendación dámosche a ligazón á páxina web "Circulando", do Instituto de 
Seguridade Viaria da Fundación MAPFRE, onde ha atopar ampla información, xogos e 
material didáctico moi útil para tratar cos seus estudantes. 
http://www.circulando.es/circulando.php/es/ 


