PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE AS CONSECUENCIAS DOS ACCIDENTES DE
TRÁFICO PARA XÓVENES DE PONTEVEDRA
Planificación e programación en Educación Vial
1º Análise do punto de partida: identificación da necesidade, estudar a realidade
A quen nos diriximos? De onde partimos?
Necesidade de informar e sensibilizar aos xóvenes sobre os efectos do consumo de alcol e
outras drogas sobre a saúde e a condución, como inflúen as substancias sobre a capacidade
de conducir, velocidade, tempos de reacción, diminución de reflexos.
2º Obxectivos finais: definición de obxectivos que se queren alcanzar
Que queremos conseguir?
Que coñezan os efectos do consumo no seu organismo e as consecuencias na condución, así
como lograr a diminución da cantidade de bebidas alcólicas consumidas durante o tempo de
lecer de estes xóvenes en favor de outras non só menos perxudiciais, senon máis saudables .
O que xenere máis risco será máis cuidadoso. Legal / desexable.
3º Identificación da actividade final ¿qué actividade faremos para alcanzar estes
obxectivos?
Debates, mesas redondas e actividades cun marcado carácter lúdico e/ou deportivo, dirixidas
aos xóvenes peóns, ciclistas ou condutores de outro tipo de vehículos nos que tamén
participarán persoas con discapacidade. Iniciaránse cun simulacro de accidente.
4º Especificación das competencias que se van desenvolver e dos contidos necesarios
para iso
Que poderán e saberán facer as persoas cando remate a intervención educativa?
Saberán percibir o risco nos desprazamentos, a pe ou en calquera tipo de vehículo, quén é o
máis vulnerable, sobretodo, se consumiron alcol ou outras drogas.
Poderán tomar decisións máis seguras para voltar as suas casas individualmente ou en grupo
despois de inxerir bebidas alcólicas ou outras substancias psicoactivas.
5º Identificación dos criterios de avaliación
Que imos valorar para saber se se conseguiron os obxectivos?
Enquisas previas, de desenvolvemento e finais, e elaboración dun decálogo de boas prácticas
ACTIVIDADES
MESAS REDONDAS
Estrutura; abre o moderador con 2 minutos de exposición máis vídeo curto. Cada
ponente expón unha idea durante cinco ou seis minutos ou comenta o vídeo, e por
último ábrese debate e se finaliza con preguntas do público asistente.
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Cinco mesas de debate: Cada mércores a partir do día 14 de outubro, de 18:00 a 19:30
horas
Duración: Unha hora. Lugar: Campus Universitario - Facultades
14 DE OUTUBRO
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, salón de Graos: 1ª Mesa de debate
“Peóns-automobilistas”: Normativa, valores, infraccións. Inversións de prioridades. Escenario
de tráfico calmado – os lombos. Obsesión pola fluidez do tráfico rodado. Nuevas medidas
contempladas en la normativa pendente de aplicación.
Ponentes: PL (Xefe da Policía Local de Pontevedra, Daniel Macenlle) , Colegio de Psicoloxía
de Galicia : Mª Jesús Sánchez Peleteiro ( A reincidencia), UVIGO, STOP ACCIDENTES
(Jeanne Picard A posición de vítima e agresor- secuelas, Samuel López persoa condenada
por delito contra a seguridade vial, con pena de cárcere)
21 DE OUTUBRO
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Salón de Graos
2ª Mesa de debate “Novas tecnoloxías, circulación rodada e peonil” Normativa, valores,
infraccións, comportamento diante do tráfico. A difusión de videos de condutas temerarias.
Aplicacións informáticas para a prevención de accidentes. Estradas intelixentes, coches
conectados, vehículo autónomo, asistente de condución. Sistemas de freada, monitorización de
ángulos mortos, detección de fátiga, sistema de iluminación, Gps intelixentes, mecánica
avanzada.
Ponentes: Axente de Mobilidade da Policía Local, DGT, Xana Álvarez da Uvigo, 061 ( Directora
del Área Asistencial, Dra.Victoria Barreiro), Presidente da Escudería Cidade de Pontevedra,
Florentino Leiro.
28 DE OUTUBRO
Escola de Enxeñería Forestal, Salón de actos
3ª Mesa de debate “Condutores, consumos e saúde”: Normativa, valores, infraccións,
comportamento diante do tráfico, consumo de medicamentos, alcol, drogas, pautas de
alimentación/tendencias gastronómicas , trastornos do sono, condutores con enfermidades
patolóxícas.
Ponentes: Inspector de Policía Local, José Ignacio Bermúdez Centro Superior de Educación
Vial de la DGT, Toxicóloga (Marta Medrano - Médico forense, Xefa Sección Clínica IMELGA),
Manuel Isorna Uvigo, Rafael Pérez de Lis ONG Arela , Carlos Oroza.
29 DE OCTUBRE
Conferencia
Casa das Campás as 11 horas: Masterclass “A psicoloxía na condución: un reto mental e
emocional constante” José Ignacio Bermúdez Fernández, psicólogo do Centro Superior de
Educación Vial da DXT. O Metrominuto. Antón Prieto. Concello de Pontevedra.
4 DE NOVEMBRO
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Salón de Graos
4ª Mesa de debate “Peóns e ciclistas”: Normativa, valores, infraccións, comportamento
diante do tráfico. Necesidade de medios de transportes alternativos e sostibles. A
accesibilidade. A saúde. A contaminación: cidades invivibles, A solución.
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Ponentes: Alcalde de Pontevedra (Miguel Anxo Fernández Lores), Inspector Principal da
Policía Local, UVIGO Juan Manuel Corbacho (Vicerreitor do Campus de Pontevedra) Masa
Crítica Manolo Torres, Paulo Fontán (AMIZADE Asociación de Persoas con Discapacidade da
Comarca de Pontevedra).
11 DE NOVEMBRO
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Salón de Graos
5ª Mesa de debate “Ciclistas e automobilistas”: Normativa, valores, infraccións,
comportamento diante do tráfico. O calmado do tráfico. A velocidade. A convivencia dos
distintos modos de desprazarse. A inversión de prioridade. Glorietas, plataformas.
Ponentes: Quique Fernández Masa Crítica, Inspector de Policía Local, Uvigo (Jorge Soto
Facultade de CC EE e Deporte - Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa),
Margarita Viñas Cía. Seguros AXA, Ramón Rodríguez Covelo de COGAMI.

ACTIVIDADES NO CAMPUS UNIVERSITARIO
Horario: 19:30 horas a 20:30 horas, salvo os día 14 de outubro, que o simulacro dará
comezo ás 16:00 horas, e o 28 e 29 de outubro, que o simulador de vuelco de Michelín
estará dende as 11:00 ata as 21:00 horas..
14 DE OUTUBRO
1ª actividade SIMULACRO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO NO EXTERIOR DO CAMPUS
UNIVERSITARIO (no espazo comprendido entre as Facultades de CC da Educación e do
Deporte, CC Sociais e da Comunicación, e a Escola de Enxeñería Forestal).
Coa colaboración do alumnado de Belas Artes ( grupo de teatro, Manolo Morquecho),
Bombeiros, Policía Local, , 061, desguace.
21 DE OUTUBRO
Facultade de CC da Educación e do Deporte, Pavillón de deportes
2ª actividade Baloncesto para persoas con discapacidade en cadeira de rodas. Os
xóvenes asistentes poderán probar a práctica deste deporte despois da exhibición feita
por 4 xogadores do Clube AMFIV. Posteriormente haberá unha degustación gratuita de
bebidas sen alcol
28 DE OUTUBRO
Acceso á Escola de Enxeñería Forestal
3ª actividade, facilitada por Michelín- Simulador de Volco de accidente de tráfico a 20
KM /H. Tamén se disporá de lentes de simulación dos efectos do alcol. Degustación
gratuita de bebidas sen alcol: Horario de 10:30 a 14:30 e de 16:00 a 21:00 horas. Mesa
VOU.
29 DE OUTUBRO
Praza de Ourense. Mostra do simulador de vuelco de Michelin, e lentes de simulación
dos efectos do alcol, para adultos. “Exhibición de cartelería das campañas da DGT”.
Degustación de bebidas 0,0 e SIN. Horario de 11:30 a 14 e de 16 a 18 h. Mesa Vou.
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4 DE NOVEMBRO
Facultade de CC da Educación e do Deporte, Pavillón de deportes
4ª actividade Exhibición Goalball, por parte de membros da ONCE de Pontevedra. Os
xóvenes asistentes poderán probar a práctica. Ademáis contárase con equipos de
análise de alcol (etilómetro) e outras drogas (drogotest), lentes simulación dos efectos
do alcol e lentes de simulación dos efectos da fatiga.
11 DE NOVEMBRO
Facultade de CC da Educación e do Deporte, hall de entrada. Os xóvenes asistentes (ata
un máximo de 50) poderán participar nunha marcha organizada e dirixida por Masa
crítica, en bicicleta, a pe ou en cadeira de rodas, por diversas rúas da cidade. Duración
aproximada, 19:30 a 20:30 horas. Á volta, o alumnado do CIFP Carlos Oroza, ofrecerá
unha degustación de combinados de bebidas sen alcol, batidos e brochetas de froitas .
A todos os participantes se lles agasallará cun chaleco reflectante e cunha chapa co
logo do programa, cedidos polo Concello. Tamén se sorteará una prenda deportiva
reflectante cedida por AEMPE.
Nas conferencias e actividades prestará colaboración a Oficina do Voluntariado do Concello
(VOU)
PROMOVEN
POLICÍA LOCAL DE PONTEVEDRA E DGT
COLABORAN
CONCELLO DE PONTEVEDRA, VICERREITORADO DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE
PONTEVEDRA E FACULTADES DE CC DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE, ESCOLA DE
ENXEÑERÍA FORESTAL, FACULTADE DE CC SOCIAIS E DA COMUNICACIÓN,
FACULTADE DE BELAS ARTES, FACULTADE DE FISIOTERAPIA, GARDA CIVIL, MASA
CRÍTICA, COLEXIO DE PSICOLOGOS, CIFP CARLOS OROZA, OFICINA DO
VOLUNTARIADO, CIA. DE SEGUROS AXA, AMIZADE, CONDUTOR DE RALI, COLEXIO
DE MÉDICOS, 061, BOMBEIROS, MICHELIN, CERVEXAS ESTRELLA GALICIA,
DISTRIBUCIONES FROIZ, FROITAS NIEVES, MAELOC, CABREIROÁ
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