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1. Introdución
O índice de accidentes de traballo no ámbito estatal experimentou na última década unha tendencia
decrecente e constante en todos os sectores de actividade. A pesar desta tendencia, cada ano se
producen máis de 500.000 accidentes de traballo con baixa, máis de 500 mortais e máis de 17.000
partes notificados de enfermidades profesionais. En Galicia, segundo os datos presentados polo
Observatorio Galego de Condicións de Traballo do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
(Issga), estas cifras anuais roldan os 25.000 accidentes de traballo, 60 mortais e 640 partes
notificados de enfermidades profesionais. Son cifras preocupantes que poderían reducirse cunha
adecuada prevención de riscos laborais nas empresas.

A Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo 2016-2020 (en fase de proxecto) no seu
obxectivo 6, destaca a importancia da formación en prevención de riscos no período escolar e as
etapas pre-laborais, como base na que afianzar a xeración dunha conciencia preventiva no conxunto
da sociedade. En particular, propón coma primeira liña estratéxica deste obxectivo consolidar a
integración da formación en prevención de riscos laborais nas diferentes etapas do sistema
educativo. Por outra banda, este enfoque de fomento da cultura preventiva se complementa coa
importancia de promover contornas seguras na vida escolar. Os accidentes infantís constitúen un
grave problema de saúde pública, e é a primeira causa de morte entre nenos de un a catorce anos.
Dos accidentes infantís, en torno a un 15% ocorren na escola.

Ademais, o alumnado pode axudar a reducir a sinistralidade no fogar, na rúa e, nun futuro, nos
traballos en que vaian desenvolver a súa actividade laboral. Poden ser axentes moi activos na
concienciación dos seus proxenitores e parentes sobre as súas condicións de seguridade e saúde
laboral.

O Issga é un organismo autónomo adscrito organicamente á consellería competente en materia de
traballo, que se configura como un órgano técnico en materia de prevención de riscos laborais, goza
de personalidade xurídica de seu, autonomía funcional e plena capacidade de obrar. No ano 2016
inicia a súa participación no Plan Proxecta en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria co Programa Moitavista na Escola co obxecto de sensibilizar e formar ao
alumnado no ámbito da prevención de riscos. Esta colaboración se integra coma parte das
actividades da Escola Galega de Prevención do Issga.
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A finalidade deste documento é facilitar e orientar o traballo dos docentes que participan no Programa
Moitavista na Escola, proporcionándolles unha fonte de información e de traballo, e así colaborar na
educación aos cidadáns e traballadores do futuro.

Santiago de Compostela, novembro de 2016
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2. Recursos didácticos para os equipos docentes
1) Documentación descargable na web da Escola Galega de Prevención do
Issga
Cómics, pasatempos, minicontos, xogos,...
http://escolaprevencion.xunta.es/

O xogo dos EPI
http://escolaprevencion.xunta.es/index.php?s=19

CONTIDO: xogo de ordenador descargable a través da web. Arquivo executable con Adobe
flash player
DIDÁCTICA: uso dos EPI; relación risco-EPI
COMENTARIOS: uso e metodoloxía sinxelos; apropiado para introducir o concepto de risco
e de EPI e de practicar cos EPI que presenta

Xogo de ordenador descargable (arquivo executable). É necesario xogar nun ordenador.
Xogo similar a unha oca, na que se vai tirando un dado, e o alumnado, individual ou
colectivamente xoga contra o ordenador. Cada vez que se tira o dado se avanza ou
retrocede, e na casiña na que se cae o ordenador ensina un risco; ao azar, presenta un EPI;
se ese EPI protexe do riscos, permanece na casiña; se non o son, retrocede á casiña inicial.
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Guía de seguridade viaria (con e sen solucións)
http://escolaprevencion.xunta.es/index.php?s=9

CONTIDO: Dous documentos pdf descargables a través da web. Versión con e sen
solucións
DIDÁCTICA: indicacións e consellos sobre seguridade viaria, con exercicios para resolver

COMENTARIOS: Publicacións. Unha primeira parte que consta de tres apartados: o peón,
a estrada e os sinais e unha segunda co título Como debemos ir dividida en dúas seccións
viaxando en autobús e a bicicleta. Os diferentes puntos están acompañados de sinxelos
exercicios.
Completan a guía varias rimas e unha canción que poden servir de modelo para crear
outras.
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Pasatempos – Ata 12 anos e A partir dos 12 anos

http://escolaprevencion.xunta.es/index.php?s=9

CONTIDO: documento pdf descargable a través da web. Versión con e sen solucións
DIDÁCTICA: pasatempos relacionados con termos de prevención de riscos laborais

COMENTARIOS: útil para coller ideas e empregalo para traballar na aula coma fichas
independentes.
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Bandas deseñadas
http://escolaprevencion.xunta.es/index.php?s=9
CONTIDO: documento pdf descargable a través da web
DIDÁCTICA: bandas deseñadas relacionados con termos de prevención de riscos laborais
COMENTARIOS: 6 bandas deseñadas protagonizados pola superheroína Preventigirl que
advirte sobre riscos cotiás e recolle as medidas preventivas que se deben seguir
Título

Alerta máxima

Que mal ambiente!

Na xungla do asfalto

Contido

Imaxe de portada

Preventigirl advirte sobre
os perigos na cociña, en
particular coa limpeza da
cociña eléctrica

Preventigirl mostra os
efectos dun ambiente non
adecuado
na
escola:
ruídos,
olores,
temperatura. Invita ao
lector
a
propoñer
solucións

Preventigirl
indica
as
principais
normas
de
seguridade viaria para
nenos cun exercicio final
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Título

Contido

Qué mal corpo!

Preventigirl mostra que
posturas correctas temos
que adoptar na casa e na
escola para non sufrir
lesións

Riscos diarios

Preventigirl mostra os
riscos aos que nos
enfrontamos diariamente
no fogar, na rúa e na
escola

Un caso clínico

Previntgirl mostra e da
resposta aos riscos que
atopamos no traballo

Imaxe de portada
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Minicontos
CONTIDO: documentos pdf descargables a través da web
DIDÁCTICA: contos a través dos que se mostran situacións relacionados con termos de
prevención de riscos laborais
COMENTARIOS: 2 contos nos que os protagonistas son crianzas. O primeiro narra unha
viaxe da familia facendo fincapé nas medidas preventivas que deben adoptar e o segundo
unha festa na escola dedicada as profesións
http://escolaprevencion.xunta.es/index.php?s=9

María e Pedro fan unha viaxe a Santiago de Compostela
CONTIDO: conto protagonizado por María e Pedro, dous
irmáns de 8 anos que fan a pé o camiño de Santiago cos
seus pais. Nesa viaxe aprenderán a camiñar pola rúa
correndo o menor perigo posible; aprenderán a ser peóns
exemplares!
DIDÁCTICA: a través das situacións que viven formúlanse
temas relacionados coa seguridade viaria

O día das profesións
CONTIDO: Os pais de Xoán, un neno de 5 anos, que
traballan de albanel e peixeira o acompañan a escola para
falar das características dos seus traballos
DIDÁCTICA: a través dos relatos dos pais amosan os
riscos e medidas de seguridade de diferentes profesións, e
tamén as consecuencias de non aplicar estas medidas.
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2) NAPO PARA PROFESORES
Napo é o heroe dunha serie de películas de animación en formato descargable,
coproducidas por un grupo de organizacións europeas para presentar temas importantes de
seguridade e saúde no traballo de forma entretida e fácil de lembrar. Simboliza a calquera
traballador de calquera industria ou sector.
https://www.napofilm.net/es/about-napo/napo-and-friends
Vídeos descargables

Idade 7-9 anos. Lección 1: sinais de perigo e prohibición
Web con actividades didácticas, vídeos e xogos con sinais de perigo, prohibición, obriga,
rescate, salvamento (NAPO) Idade 7-9 anos
https://www.napofilm.net/es/using-napo/napo-for-teachers/napos-best-signs-safety/lessonone-dangerprohibition-signs
CONTIDO: Materiais didácticos para desenvolver unha actividade de 40-45 minutos
relacionada cos sinais de perigo e prohibición
DIDÁCTICA E MATERIAL:
-

Inclúe a visualización dunha película na que o protagonista é NAPO (dispoñible na
web)
Emprego de modelos de sinais (triángulo amarelo, círculo vermello de perigo, etc.)
dispoñibles na web
Proposta de actividade relacionada con sinais: construír sinais, facer máscaras,
comentar medidas preventivas, identificar estes sinais no entorno....
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Idade 7-9 anos. Lección 2: sinais de obriga / de rescate ou salvamento
https://www.napofilm.net/es/using-napo/napo-for-teachers/napo%E2%80%99s-best-signssafety/lesson-two-mandatoryrescue-signs
CONTIDO: Materiais didácticos para desenvolver unha actividade relacionada cos sinais de
obriga, de rescate ou salvamento.
DIDÁCTICA E MATERIAL:
-

Inclúe a visualización dunha película na que o protagonista é NAPO (dispoñible na
web)
Emprego de modelos de sinais (círculo azul –obriga-, cadrado verde –urxencia- etc.)
dispoñibles na web
Proposta de actividade relacionada con sinais: construír sinais, facer máscaras,
comentar medidas preventivas, identificar estes sinais no entorno....

Idade 7-9 anos. Coida o teu corpo con NAPO. Leccións 1 e 2. O pel e as
costas
https://www.napofilm.net/es/using-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo/lesson-oneskin
CONTIDO: Coida o teu corpo con NAPO. Coñecer a importancia de protexer a pel e as
costas dalgúns dos riscos máis simples e cotiáns
LECCIÓN 1: O pel
CONTIDO: Recoñecer as situacións nas que se produce esa exposición e sobre que se
pode facer para evitar riscos, protexer a pel e previr danos
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DIDÁCTICA E MATERIAL
-

Web con actividades didácticas, vídeos e xogos
A película conciencia sobre os perigos de expoñer a pel a sustancias nocivas (e ás
veces non tan nocivas), sobre as situacións nas que se produce esa exposición e
sobre que se pode facer para evitar riscos, protexer a pel e previr danos Idade 7-9
anos

LECCIÓN 2: As costas
CONTIDO: Trastornos musculoesqueléticos (TME). Descubrir os riscos para a saúde e
seguridade físicas e como protexerse deles

DIDÁCTICA E MATERIAL
-

Web con actividades didácticas, vídeos e xogos
Película descargable
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Idade 9-11 anos. Buscador de perigos. Leccións 1 e 2. Identificación de
riscos e de perigos e intervención e prevención
Web con actividades didácticas, vídeos e xogos: identificación de sinais de riscos e perigos,
intervención e prevención (NAPO)
https://www.napofilm.net/es/using-napo/napo-for-teachers/napo-s-hazard-hunter/lesson-oneidentification-risks-and-hazards
LECCIÓN 1: Identificación de riscos e perigos
CONTIDO: Atopar o risco, recoñecer os riscos e os perigos na escola e na casa e avaliar os
distintos niveis de risco
DIDÁCTICA E MATERIAL
- Web con actividades didácticas, vídeos e xogos
- Película descargable

LECCIÓN 2: Intervención e prevención
CONTIDO: Saber como enfrontarse a unha serie de riscos que poden supoñer un perigo
para un mesmo e os demais. Entender a responsabilidade. Avaliar os distintos niveis de
risco e traballar en equipo
DIDÁCTICA E MATERIAL
- Web con actividades didácticas, vídeos e xogos
- Película descargable
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3) e-tool do INSHT: Ganando en salud
CONTIDO: Infografías e vídeos sobre alimentación saudable, posturas de traballo
inadecuadas, hixiene do soño e sedentarismo
DIDÁCTICA E MATERIAL: Web do Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT) que pon a disposición unha serie de carteis e vídeos divulgativos
sobre 4 bloques; alimentación saudable, posturas de traballo inadecuadas, hixiene
do soño e sedentarismo. Aínda que vai dirixida ao mundo laboral, proporciona
contidos que facilmente e de maneira sinxela poden adaptarse ao ensino.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnex
toid=000a8de1d7e17510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a6511
10VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

Alimentación
saudable

Posturas de
traballo
inadecuadas

Hixiene do soño

Sedentarismo
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4) Erga Primaria Transversal– INSHT

Publicación semestral do INSHT de apoio a docentes con actividades didácticas por
temáticas propostas
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnex
toid=81be26214ace6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a031
10VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

Recóllense algunhas publicacións recentes, pero existe unha base datos á que se pode
acudir.

ERGA 46: posturas sanas, ergonomía.
Posturas sanas (ergonomía). Na casa, en centros escolares. Exercicios prácticos para
primeiro, segundo e terceiro ciclo
Caso práctico transversal: Acabáronse as malas posturas. Actividades de axuda para o
profesorado
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODIC
AS/ErgaPrimaria/2016/Erga462016.pdf

ERGA 45: vacinación, ergonomía, seguridade vial, patios de colexios.
Caso práctico transversal Campaña de vacunación en la escuela. Actividades de
ayuda para el profesorado
ERGA 44: Almacenamento nos centros escolares
ERGA 43-2015 – Estrés e organización de tempo en centros escolares
ERGA 35-2012 – Os extintores
ERGA 33-2011 – Prevención e medio ambiente nos centros educativos
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5) Web da Axencia Europea de Sustancias e Mesturas Químicas (ECHA)
Web con información sobre as sustancias químicas que se fabrican e importan en Europa
que recolle as súas propiedades perigosas, a súa clasificación e etiquetaxe e información
para garantir un uso seguro delas.
Aínda que a ECHA ofrece unha gran cantidade de material en español, unha parte desta
páxina só está dispoñible en inglés.
http://echa.europa.eu/web/guest/chemicals-in-our-life/clp-pictograms
CONTIDO: Relación de pictogramas de perigo que inclúen un símbolo de advertencia e
cores específicos co fin de transmitir información sobre o dano que unha determinada
substancia ou mestura pode provocar á saúde ou ao medio ambiente. O Regulamento CLP
introduciu un novo sistema de clasificación e etiquetaxe das sustancias químicas perigosas
na Unión Europea. Os pictogramas tamén foron modificados e son conformes ao Sistema
Globalmente Harmonizado das Nacións Unidas.

Cuestionario interactivo sobre pictogramas: http://echa.europa.eu/es/clp-quiz
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Conta con un vídeo cuxo protagonista é NAPO
NAPO presenta... peligro: ¡productos químicos!
http://www.napofilm.net/es/napos-films/chemicals

Ademais se inclúe un documento informativo que acompaña ao vídeo
https://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/euosha_chemical_hazard_pictograms_leaflet_es.pdf
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6) Web Junta Castilla y León. Campaña A salvo
Web campaña prevención de riscos laborais para escolares. Primaria
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/12842615
25372/_/_/_

Xogos en liña
http://servicios3x.jcyl.es/escueladeprevencion/estatico/juegos.htm

Trisalva (por niveis)
CONTIDO: xogo en liña con preguntas e respostas sobre prevención de riscos
laborais (preguntas sobre primeiros auxilios, EPI, emerxencias, etc.)
Prevenpinta (por niveis)
CONTIDO: xogo en liña con preguntas e respostas sobre prevención de riscos
laborais (preguntas sobre primeiros auxilios, EPI, emerxencias, etc.) identificando
imaxes
Salvavidas (1º ciclo)
CONTIDO: xogo en liña co obxectivo de que se identifiquen riscos e prácticas
seguras a través de imaxes, diferenciando o que se debe facer ou non
Sinais (1º ciclo)
CONTIDO: xogo en liña co obxectivo de que se identifiquen sinais de obriga, perigo,
etc coas cores que correspondan
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Riscos fora (2º ciclo)
CONTIDO: xogo en liña co obxectivo de que se identifiquen situacións de risco

Buscando o EPI (2º ciclo)
CONTIDO: xogo en liña co obxectivo de que se identifiquen oficios e profesións e o
correspondente EPI

Salvamemory (2º ciclo)
CONTIDO: xogo en liña co obxectivo de que se identifiquen elementos de
seguridade. Relacionar parellas de imaxes
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Ao aire libre (3º ciclo)
CONTIDO: xogo en liña co obxectivo de que se identifiquen elementos de
prevención na escola ou no tempo libre (praia): crema solar, etc
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7) Materiais didácticos para docentes da Universitat Ramon Llull
Prevención de Risco Escolar con materiais para docentes e pedagóxicos (contos, folletos,
DVD, etc.). Prevenció Risc Escolar y la Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis
(Universitat Ramon Llull)

Web de Prevenció Risc Escolar, entidade que vela pola seguridade de cerca de 500
escolas da Ass. Prof. Serveis Educatius de Catalunya, da Agrupació Escolar Catalana e de
diferentes facultades de la Universitat Ramon Llull.
http://www.prevencio.cat/index.php?fi=89&lang=es
CONTIDO: Material pedagóxico sobre infantil e primaria.
Colección de contos en lingua catalá Ull viu!. Para traballar co alumnado diferentes
situacións de risco na escola e a súa prevención ( ¡Tengo hambre!, ¡Que me aplastan!, La
guerra de los piojos...)
CONTIDO: Outros recursos. Pdf descargables: Crédito ESO, dispoñibles en lingua catalá e
bibliografía sobre a integración e a discapacidade; a violencia escolar; la multiculturalidade,
a saúde e sobre trastornos alimenticios, hixiene postural. Fichas didácticas con actividadesaccidentes e medidas preventivas que se terían que adoptar.
http://www.prevencio.cat/index.php?fi=224&lang=es
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8) Recursos e materiais didácticos da Fundación Mapfre
Recursos e xogos de seguridade viaria para escolares 6-16 anos.
Fundación Mapfre
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-vial/programas-educativos/

Web para acercar a prevención e educación viaria ás aulas e as familias a través de 3
programas (innovar para educar, caravana de seguridade viaria e parques de tráfico) con
diferentes materias descargables.
CONTIDO: Coleccións de literatura infantil e xuvenil diferenciada por franxa de idade ( 6-8
anos // 9-11 anos// 12-16 anos).
Guías para docentes por ciclos
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/seguridad-vialprevencion/materiales/
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Infografías e vídeos para docentes dirixidos a franxas de idades. Arquivos descargables
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Web con recursos didácticos Vivir en saúde. 6-12 anos. Fundación
Mapfre.
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/salud-prevencion/campanasdivulgativas/vivir-en-salud/proyecto-vivir-salud/materiales-didacticos/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/salud/vivir-en-saludprofesores/
CONTIDO: Recursos didácticos gratuítos para o profesorado dentro do proxecto Vivir en
Saúde para que poidan ser aplicados no funcionamento da clase e fóra dela, co obxectivo
de corrixir malos hábitos de alimentación; posturas incorrectas e de fomentar a práctica de
actividade física. Algún dos materiais están en lingua galega.
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Web campaña Controla TIC. Fundación Mapfre. Idade 11-16 anos
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/salud-prevencion/campanasdivulgativas/prevencion-adiccion-nuevas-tecnologias/
CONTIDO: materiais prácticos e flexibles (guía –Tecnoadicciones-, consellos e

talleres) que axudan a identificar os sinais dun mal uso das TIC
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9) Web de Convivencia Escolar do Ministerio de Educación, Cultura e
Deporte
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/inicio.html

CONTIDO: páxina web na que se
Escolar 2015-2016, información
convocatoria de premios sobre
presentados por centros docentes,
prácticas, etc.

expón o Plan Estratéxico de Convivencia
relativa a formación, documentación,
convivencia, e exposición de traballos
centros que acollen experiencias e Boas
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10) Campaña Educación vial: Ponlle freno e Fundación Antena 3
http://www.antena3.com/a3document/2011/12/01/DOCUMENTS/00005/00005.pdf

CONTIDO: guía en formato pdf con consellos e explicacións para peatóns,
condutores e pasaxeiros
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11) Web do Colexio de Farmacéuticos de Barcelona

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/es/6-8-anos/466-mochilas-escolares?start=1
Web Espacio Escuelas do Colexio de Farmacéuticos de Barcelona (en castelán e catalán)
onde se pode atopar información sobre diversos riscos: a carga nas mochilas escolares,
Os recursos clasifícanse por idades, entre os 6 e os 16 anos.

Cargas nas mochilas escolares. Recomendacións e xogos
CONTIDO: Espacio escuelas.Xogos e recortables. Actividades lúdicas para o uso correcto
da mochila (xogos e recortables, xincana e pinta e colorea)
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Xogos e recortables

Xincana
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Pinta e Colorea

Temas de saúde. Xogos e recortables
CONTIDO: Xogos e recortables con temas de saúde: varicela, caries, piollos, mocos,
queimaduras, vacinas, etc.
DIDÁCTICA: ensinar ao alumnado como previr doenzas con xogos cortos. Mensaxes
sinxelas e claras
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Temas de saúde. Documentos informativos
Documentos clasificados por idades: 6-8 anos; 8-12 anos; 12-16 anos.
Presentan información sobre temas varios, o arquivo en inglés, unha unidade
didáctica, xogos, pintar e recortar, etc.

CONTIDO: Os temas que tratan son relativos á saúde: aftas, tos, hixiene bucal,
aftas, diarrea, caixa de primeiros auxilios, alimentación, piollos, etc
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12) Campaña Hixiene postural na escola. Goberno de Canaria
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/pro/documentos/CAMPA%C3%91AHIGI
ENEPOSTURALESCUELA.pdf

CONTIDO: poster e tríptico informativo no se explican medidas ergonomía para
escolares: Hixiene postural co ordenador, coa tele e sentado na aula.
DIDÁCTICA: ensinar aos alumnos a manter posturas correctas (ergonomía)
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13) Campaña hixiene postural na escola. Web Goberno Cantabria
http://1.bp.blogspot.com/_VOajCKP_cSg/TJKd5dfDL5I/AAAAAAAABRA/odPwU8psSkc/s160
0/higiene+postural+1046.jpg

CONTIDO: tríptico en formato pdf para nenos con recomendacións sobre o coidado
da espalda
DIDÁCTICA: preséntanse gráficamente posturas idóneas na escola: fronte á
televisión, acostado, collendo peso, etc.
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14) Campaña hixiene postural na escola. Web Goberno Andalucía
http://www.colfisio.org/adjuntos/adjunto_4071.jpg

http://www.colfisio.org/adjuntos/adjunto_4099.jpg
CONTIDO: tríptico en formato pdf para nenos con recomendacións sobre o cuidado
da espalda
DIDÁCTICA: preséntanse gráficamente posturas idóneas na escola: na clase, fronte
ao ordenador, acostado, coa mochila, etc.
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15) Web do Colexio de fisioterapeutas Madrid
Web recursos educativos sobre o coidado da espalda
https://www.cfisiomad.org/PrevencionEscolares/

CONTIDO: cortos de animación, comic (con actividades), xogos interactivos e guía
do descanso
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16) Web cuidar espalda. Campaña prevención dolores espalda en ámbito
escolar. Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación Kovacs
Campaña: Non des a espalda á túa espalda.
http://www.espalda.org/divulgativa/su_espalda/escolares/escolares2015_16.asp

Tebeo cuidar espalda
http://www.espalda.org/divulgativa/su_espalda/escolares/tebeo_2015.pdf

CONTIDO: tebeo en formato pdf para nenos con recomendacións e actividade de
coñecementos sobre o cuidado da espalda
DIDÁCTICA: preséntanse exercicios e consellos para nenos relacionados co
coidado da espalda: facer exercicio, dormir, cargar a mochila, etc.

Conto: o lumbago de Juan
http://www.kovacs.org/descargas/tebeo_2010.pdf
CONTIDO: conto en formato pdf sobre o coidado da espalda
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17) Web do Instituto Galego de Consumo
CONTIDO: web con material formativo e proposta de obradoiros relacionados co
consumo e compras seguras
DIDÁCTICA: céntrase na seguridade e saúde dos nenos en diferentes actividades,
coma a compra de xoguetes
Folleto informativo sobre a compra de xoguetes con seguridade
http://www.consumopolis.es/fichasPedagogicas/bloqueA/cas/Comprar_un_juguete.p
df
Proposta de participación en obradoiros sobre varios temas: seguridad na compra de
xoguetes, etiquetaxe alimentaria, pirámide dos alimentos,
Os centros interesados poden solicitar a actividade directamente, a través da nosa páxina web,
cubrindo a folla de inscrición que se atopa no seguinte enlace:
http://consumo.xunta.gal/gl/formacion/actividades/educacion-para-o-consumo-responsableprograma-cores/inscricion
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18) Web da Confederación de Consumidores e usuarios
http://cecu.es/index.php/sectores/seguridad-productos

CONTIDO: web con guías e material didáctico relacionada coa seguridade nos
produtos
DIDÁCTICA: céntrase na seguridade dos produtos, e recolle unha guía didáctica
sobre os novos pictogramas de perigo
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19) Web con debuxos para colorear. Prácticas seguras.
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/23484
¡A colorear seguro! : un libro para colorear do centro de lesións dos CDC

CONTIDO: caderno con distintas láminas para colorear que a través de rimas
aconsellan sobre fan prácticas seguras
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20) Conto El pirata udo y el barco del color del sudor de los hipopótamos
Ganador de concurso de prevención de riscos para docentes
CONTIDO: conto relato en formato pdf
DIDÁCTICA: ensina ao alumnado sobre a importancia de adopción de medidas
preventivas
http://www.imastres.es/CuentoUDO.pdf
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3. Outro material complementario para os equipos docentes
Unidades e fichas prácticas dirixido ao profesorado de 1º e 2º ciclo de
Educación Secundaria Obrigatoria. Aprende a crecer con Seguridade
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Aprende%20a%20crecer%20con%20seguri
dad.pdf

CONTIDO: documento con proposta de metodoloxía de ensino, avaliación, un unha
amplia referencia de fichas e unidades didácticas.
DIDÁCTICA: inclúe UNIDADES DIDÁCTICAS E FICHAS PRÁCTICAS PARA O
ENSINO DA PREVENCIÓN EN ESO. 1. Factores de risco e proteccións individuais .
2. Sinalización 3. Atrapamentos, golpes e caídas. 4. Os riscos eléctricos:
queimaduras e electrocución. 5. Actitude postura. 6. Contaminación acústica. 7.
Intoxicacións: inhalación, inxestión ou contacto con produtos químicos. 8. Accidentes
polo manexo de utensilios: cortes e feridas. 9. Riscos psicosociais: tensión e
sobrecargas psicolóxicas

Web de formación do profesorado en prevención de riscos laborais. Goberno
de Canarias
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/prl.php

Información para docentes sobre malos tratos na escola e sobre violencia
escolar da Universitat Ramon Llull
http://www.prevencio.cat/index.php?fi=224&lang=es

CONTIDO: 1) recopilatorio bibliográfico sobre a violencia escolar e documento e 2)
contido do libro: Prevención de los maltratos entre alumnos en la escuela
OBXECTO: facilitar aos docentes a búsqueda de documentación relativa á violencia
escolar; e informar a docentes e familiar sobre a prevención de malos tratos, con
ferramentas coas que poden traballar co alumnado.

Yo a eso no juego. Bullying y ciberbullying en la infancia. Safe the childre
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf

CONTIDO: informe sobre bullying e cyberbullying. Datos de acoso e ciberacoso en
España. Retos que plantea. Recomendacións.
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OBXECTO: ampliar os coñecementos do docente sobre o acoso; informe con datos
estatísticos e exemplos de acosos. Exemplos de boas prácticas empregados en
ámbitos escolares.

Folla de prevención do Issga nº 38. Riscos psicosociais no ámbito educativo.
Bullying
http://issga/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/gal_FP_Ris
cos_psicosociais_ambito_educativo.pdf

CONTIDO: documentos descargables que inclúen información para os docentes e
familias sobre o porque do bullying na escola, e enumera pautas de actuación.
Guía de xestión de estrés en centros escolares. UGT e Fundación para a
prevención de riscos laborais
http://www.feteugt.es/data/Upload/Copia%20de%20herramientas_gallego.pdf

Manual para el profesor de seguridad y salud en el trabajo. Formación
profesional para el empleo
https://www.uco.es/webuco/buc/centros/tra/llibros/manual_profesor_fp_para_el_empleo.pdf

Material formativo para cubrir a necesidade de impartir a materia de prevención de
riscos na formación ocupacional e a formación continua, a Formación para o
Emprego.
Información para docentes sobre riscos na súa profesión da Universitat
Ramon Llull
http://www.prevencio.cat/index.php?fi=134&lang=es
http://www.prevencio.cat/index.php?fi=142&lang=es

CONTIDO: documentos descargables que inclúen información para os docentes
sobre os riscos asociados á súa profesión
OBXECTO: informar aos docentes sobre riscos e a súa prevención. Inclúe
documentos sobre os problema de voz, problemas psicosociais, seguridade nos
centros escolares, seguridade en laboratorios, seguridade en talleres de tecnoloxía,
etc.
Guía para prevención de accidentes en centros escolares da Comunidade de
Madrid
http://faros.hsjdbcn.org/adjuntos/348.1-guia_prevencion_accidentes_escolares.pdf
Páx. 45 de 52

Guía de saúde infantil da Comunidade Castilla La Mancha. Idade 6-14 anos
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/entre_6_y_14_anos.
pdf

Web de creación de recursos didácticos: xogos, sopas de letras, etc.
http://www.cuadernointercultural.com/tic-tools/generadores-online/

Web que recolle enlaces web ferramentas en liña para crear materiais didácticos cos
que traballar co alumnado: edición de contos, puzzles, sopas de letras,
encrucillados, xogos de mesa, etc.
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4. Propostas de traballo e actividades para desenvolver co
alumnado no curso escolar cos docentes
Propóñense tres fases de traballo, con actividades en cada unha delas, co obxecto
de elaborar un traballo final na terceira fase.

1) Primeira fase: identificar e coñecer os elementos de riscos da contorna
Exemplos de actividades que se poden desenvolver nesta fase:
-

Escolma de prensa sobre prevención de riscos e sinistralidade e reflexión do
alumnado. Recollida de novas sobre accidentes laborais ou ben sobre as
profesións

-

Recollida de información de accidentes habituais a través dun foro aberto co
alumnado ou a redacción dun texto

-

Mostra de imaxes ou elementos reais relacionadas coa prevención (casco,
máscaras, guantes, sinalizacións de perigo e advertencia, pictogramas de
etiquetas, proteccións colectivas como valados, redes de obra, etc.manuais de
uso de electrodomésticos, instrucións dun medicamento...) que sirvan de base
para tratar nun foro a identificación de elementos de risco.

-

Debate de eslóganes sobre prevención:
o Mostrar carteis relacionados coa seguridade e saúde
Exemplos de carteis:

http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b1
97280311a0/?vgnextoid=aec6f94cd7144310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnex
tchannel=2f8a73b265f74310VgnVCM1000008130110aRCRD

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca
/?vgnextoid=857a8057a86bf210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=2
5d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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2) Segunda fase: distinguir situacións de risco e entender a importancia de
tomar precaucións
-

Identificación dos riscos nun espazo concreto: exemplo, na aula, na rúa, na
casa, na zona de xogos ou deportes

-

Enumerar os riscos relacionados cunha actividade que coñezan: ao practicar
deporte, ao cociñar e limpar, ao realizar tarefas no xardín, no traballo dos pais ou
familiares próximos

-

Desenvolver actividades das propostas en unidades didácticas específicas con
actividades para o alumnado

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Aprende%20a%20crecer%20con%2
0seguridad.pdf
-

Xogar e empregar recursos didácticos dos propostos no capítulo segundo
deste documento (xogos en liña, fichas de actividades, pasatempos, etc pola
materia escollida)

3) Terceira fase: adoptar procedementos seguros ante as situacións e
elementos de risco
•

28 de abril celébrase o día mundial da seguridade e saúde no traballo;
ese día podería desenvolverse algunha actividade especial

•

Poderían aproveitarse outras celebracións, coma o entroido, para
encaixar estas actividades

•

O desenvolvemento dun produto final pode orientarse a que sexa
perdurable, e transmisible a outros cursos e anos vindeiros. Se é un
formato gráfico ou visual que se poida recoller e transmitir, a páxina web
do Issga podería servir para que estea accesible a outros centros e
docentes
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Exemplos e ideas de traballos finais que se poderían realizar:
1. Taller de disfraces de oficios destacando o uso de EPI en cada oficio
•

Blog que fai referencia a experiencia de actividades de obradoiro de
debuxos de oficios e obradoiro de disfraces (para adulto e neno)
http://www.super3.cat/unamadecontes/web/blog/blog/264

•

Podería aproveitarse a celebración do entroido para organizar este
taller, ou ben o día da muller traballadora e centrarse nos oficios ou
profesións ás que se dedican as mulleres na familia, dende unha
perspectiva de xénero

2. Galería fotográfica de oficios e medidas preventivas que se deben empregar
relacionados con estes.
3. Dramatización: posta en escena de situacións de risco e medidas preventivas
que se deben adoptar. Exemplo: Moitollo no fogar, Moitavista camiño da
escola...
•

Guión escrito para personaxes que van describindo riscos e medidas
preventivas. Posibilidade de representalo con marionetas, teatro, etc.

4. Protocolos da actuación coas ferramentas de estudo e prevención que
empreguen os rapaces (PVD, ergonomía, etc.)
5. Xeración dun libro/ historia virtual / banda deseñada con situacións habituais
dos escolares e actitudes positivas ante situacións de risco
6. Elaboración dun xogo de mesa con temática de prevención (exemplo dominó,
emparellamentos relacionando accidente-medida preventiva ou elemento de
risco-medida preventiva, preguntas e respostas, etc.)
7. Creación dun circuíto simulando unha evacuación por incendio, no que se
adopten pautas básicas de seguridade: chamar ao 112, empregar saídas de
emerxencia sinalizadas, rodar polo chan se fose necesario, etc.
8. Realizar un mural, collage para a aula… con sinxelas recomendacións de
seguridade para o uso das instalacións (aula, ximnasio etc.)
9. Crear e acompañar con percusión corporal rimas ou cancións
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10. Realización dun periódico imaxinario “en positivo”; accidentes que non
ocorreron polas medidas adoptadas
11. Realizar un calendario con 12 eslogans, un por mes, no que se recorden
medidas preventivas ou indicacións dirixidas ao alumnado, segundo a época
do ano (verán: medidas relativas á hidratación, protección fronte ao sol,
seguridade viaria e bicicletas; inverno: importancia de alimentación, durmir
ben, febreiro: asegurarse de que os disfraces cumpren coas normas de
seguridade, coma etiquetaxe CE etc.)
12. Decálogos de boas prácticas ante determinados riscos (eléctrico, químico,
incendios, ergonómicos, hábitos de vida saudables etc.)
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5. Actividades complementarias: visita á Escola Galega de
Prevención, aos centros do Issga e xornada final
1) Visita á Escola Galega de Prevención
Actividade voluntaria: saída extraescolar: visita dos centros educativos á Escola
Galega de Prevención do Issga
A visita farase ao centro provincial do Issga onde se atope a Escola do Issga
(actualmente na Coruña). Idade recomenda: 8-12 anos. O número de alumnos
poderá ser de ata un máximo de 30 alumnos/día que farán a visita en dous
grupos. A duración da visita será entre unha hora e media e dúas horas.
A actividade principal da escola desenvólvese nun espazo dividido en tres zonas
diferenciadas por cores: equipamento (verde), audiovisual (amarelo) e
documentación e actividades (vermello). En todas elas a información se
estrutura en catro grandes bloques temáticos: na casa, na rúa, na escola e no
fogar.
Na zona de equipamento equípanse con cascos e chalecos e fanse unha foto
que posteriormente poderá baixarse da páxina web da Escola. Hai catro grandes
paneis informativos con mensaxes claras e directas.
Na zona audiovisual proxéctase un vídeo vencellado á prevención de riscos e
interactúase con eles sobre o seu contido.
Por último, na zona de documentación e actividades, poden consultar
publicacións, pasatempos e cómics relacionados coa prevención, acceder nos
equipos informáticos a diversos recursos web, aprender a través de diferentes
escenarios a distinguir accións correctas e incorrectas, probar diferentes equipos
de protección individual na zona de espellos coma por exemplo cascos, gafas,
luvas, arneses de seguridade, etc., así como diversos xogos de imáns e cubos
relacionados con diferentes profesións e varios paneis e lonas con
recomendacións que lles permitan integrar a prevención no día a día.
Enderezo en A Coruña: Centro ISSGA da Coruña. Rúa Doutor Camilo Veiras, nº
8.

2) Asesoramento e visita de técnicos do Issga aos centros escolares
Haberá un asesoramento ao profesorado vía telefónica proporcionándolle toda
aquela formación e información necesaria para a realización do proxecto
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Inclúese a posibilidade de solicitar que técnicos do Issga acudan ao centro
educativo e impartan un obradoiro / charla informativa, de acordo coa materia
que se estea traballando no Proxecto Moitavista.
Esta actividade poderá incluír unha a introdución as xeneralidades en materia de
prevención de riscos laborais, coa referencia as 4 especialidades, así como a
particularización en relación coas actividades que se vaian a desenvolver no
centro educativo, podendo abordar tamén a integración da prevención noutras
actividades que paralelamente se desenvolvan no colexio.
Tamén se poden desenvolver temas específicos tales como acoso escolar ou
bullying, estres, manexo de cargas e posturas no ámbito escolar ou
coñecemento dos Equipos de Protección Individual (EPI).

3) Actividade obrigatoria: xornada final conxunta de presentación dos
traballos finais
Realizarase unha xornada conxunta no centro do Issga en A Coruña na que se
presentarán os traballos finais do alumnado que se desenvolverá en xornada de
mañá.
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