
VIEIROS ESCOLARES,
VIEIROS SEGUROS



UNHA MANEIRA  
INNOVADORA E  

PARTICIPATIVA DE  
ABORDAR A 

EDUCACIÓN  CARA Á 
MOBILIDADE

ITINERARIO SEGURO 
DAS  NENAS E NENOS 

POLAS RÚAS  DA NOSA 
CIDADE PARA  

DESPRAZARSE DAS 
SÚAS  CASAS ATA O 

COLEXIO

QUE É UN VIEIRO ESCOLAR?
É UNHA INICIATIVA QUE ESTÁ DESTINADA A IMPULSAR 
A RECUPERACIÓN DO  ESPAZO PÚBLICO COMO:

MOBILIDADE 
INCLUSIVA:

ESPAZO DE RELACIÓN 
E CONVIVENCIA

A TRAVÉS DE:
• Un PLAN DE ACCIÓN consistente en intervir eses camiños con accións solidarias, cooperativas e 

comunitarias
• Un DIAGNÓSTICO DOS RISCOS VIARIOS das nenas e nenos de Lugo, constituído pola mesma 
comunidade e, en cuxa transformación se comprometen todos os actores locais, constituíndose un 

obradoiro educativo de comunidade.
• Unha MOBILIDADE INCLUSIVA baseada en recuperar espazos para peón.



LUGO forma parte da AICE (Asociación Internacional de Cidades Educadoras), configúrase 

como fonte de educación. A cidade educadora supón fomentar todos os valores educativos da 

contorna e todas as súas posibilidades formativas, así como promover todas as iniciativas 

cidadás e sociais a través das cales colectivos, asociacións, empresas  ou institucións apostan 

pola difusión de valores, a creación, a solidariedade, o  medio ambiente e a convivencia.

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS é un proxecto que supón aceptar o compromiso de 

impulsar todos os recursos educativos da cidade en todos os  seus ámbitos e desde o 

protagonismo de todos os seus axentes sociais co obxectivo de fomentar a  autonomía e a 

mobilidade sostible entre as nosas nenas  e nenos, mellorando a seguridade cidadá na 

contorna  dos centros escolares e a seguridade viaria.

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
XUSTIFICACIÓN



Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

«A transformación da educación non depende só do sistema educativo. É toda a sociedade 

a que ten que asumir un papel activo. A educación é unha tarefa que afecta a empresas, 

asociacións, sindicatos, organizacións non gobernamentais, así como a calquera outra 

forma de manifestación da sociedade civil e, de maneira moi particular, ás familias. O éxito 

da transformación social na que estamos inmersos depende da educación. Agora ben, sen a 

implicación da sociedade civil non haberá transformación educativa.»

Real decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da 

educación primaria.

«As competencias, polo tanto, conceptualízanse como un «saber facer» que se aplica a unha 

diversidade de contextos académicos, sociais e profesionais.»

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
EDUCACIÓN DE CALIDADE, EN CONCORDANCIA COS 
OBXETIVOS DA UNIÓN EUROPEA



1. A e o peón teñen dereito a vivir nun ambiente san e a gozar libremente do espazo público nas 

condicións de seguridade adecuadas para  a súa saúde física e psicolóxica.

2. A e o peón teñen dereito a vivir en centros urbanos ou rurais organizados a medida do home e non 

do automóbil, e a dispor de  infraestruturas ás que se poida acceder facilmente a pé ou en 

bicicleta.

3. As e os nenos, as e os anciáns e as persoas con diversidade funcional teñen dereito a que a 

cidade constitúa un lugar de socialización e non de empeoramento  da súa situación de 

debilidade.

4. As persoas con diversidade funcional teñen dereito a que se tomen medidas específicas que lles 

permitan toda mobilidade posible, como a demolición  das barreiras arquitectónicas e o 

acondicionamento dos medios públicos de transporte.

5. A e o peón teñen dereito a que se lle reserven zonas urbanas o máis amplas posible, que non 

sexan meras “illas  peonís”, senón que  se insiran coherentemente na organización xeral da cidade.

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
EN CONCORDANCIA COA CARTA EUROPEA DOS 
DEREITOS DA E DO PEÓN



A e o peón teñen dereito, en particular:

• Ao respecto das normas relativas ás emisións químicas e acústicas dos vehículos de motor 

consideradas cientificamente como  soportables;

• Á implantación xeneralizada no transporte público de vehículos que non sexan fonte de 

contaminación atmosférica ou acústica;

• Á creación de pulmóns “verdes” mediante obras de repoboación forestal urbana;

• Á limitación da velocidade mediante unha reforma estrutural das rúas, interseccións (por 

exemplo con axuda de rotondas), de maneira que os  automobilistas rectifiquen a velocidade e 

se garanta o tráfico peonil e de bicicletas;

• Á prohibición de difundir mensaxes publicitarias que fomenten o uso equivocado e perigoso do 

automóbil;

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
EN CONCORDANCIA COA CARTA EUROPEA DOS 
DEREITOS DA E DO PEÓN



• A sistemas eficaces de sinalización concibidos tamén para as persoas que están privadas do 

sentido da vista ou do oído;

• A medidas específicas que permitan deterse, acceder e percorrer rúas e beirarrúas (por exemplo: 

pavimentación non esvaradía,  ramplas que permitan superar o desnivel co plano da rúa, 

adecuación das dimensións ao destino das rúas, medidas especiais  durante o desenvolvemento 

de traballos de construción, protección contra o tráfico automobilístico mediante elementos 

urbanos,  creación de puntos de parada e descanso, pasos subterráneos e pontes que faciliten o 

cruzamento);

• Á introdución dun sistema de responsabilidade obxectiva ou de risco de modo que aquel que 

sexa responsable da creación dun risco asuma as consecuencias financeiras (como, por exemplo, 

en Francia desde 1985).

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
EN CONCORDANCIA COA CARTA EUROPEA DOS 
DEREITOS DA E DO PEÓN



• NENAS E NENOS: son as e os destinatarios directos do proxecto; cara a elas e eles están dirixidas  

todas e cada unha das actuacións , e deben ser as e os seus protagonistas.

• MESTRAS E MESTRES: son os axentes necesarios para o desenvolvemento do proxectos nos 

centros educativos,  implicando un traballo educativo que vai máis alá do  tradicional na aula e co 

que tamén serán axentes  receptores de formación.

• NAIS E PAIS: son o modelo social encargado de fomentar nas nenas e nenos os  comportamentos 

e actitudes que a sociedade espera. Son os primeiros en vivenciar o tráfico  coas e cos menores, 

supoñendo un modelo de  comportamento.

• POBOACIÓN DE LUGO, VECIÑAS  E VECIÑOS: será a destinataria final das  accións que se leven a 

cabo, tendo en conta que unha das maiores preocupacións da cidadanía é a seguridade da súa  

cidade e que a calidade de vida está asociada á seguridade viaria e cidadá.

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
PERSOAS DESTINATARIAS



• Intervir na necesaria relación que establecen as nenas e nenos co espazo  

público.

• Facer do contorno escolar un espazo seguro e familiar.

• Empregar a rúa como instrumento e contido de aprendizaxe.

• Construír alternativas colectivas para a protección de nenas e nenos.

• Construír estratexias educativas e pedagóxicas para formar nas nenas e nenos actitudes  de 

autocoidado, prevención e respecto por elas e por eles mesmos, así como a solidariedade e o 

interese polas e polos demais e polos lugares.

• Potenciar o desprazamento a pé das e dos escolares de forma autónoma, segura e agradable.

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
OBXETIVOS EDUCATIVOS



• Identificar e eliminar no posible as situacións de risco que poidan producirse nos  desprazamentos 

entre os domicilios e os centros educativos.

• Inculcar ás e aos escolares valores de RESPECTO e CONVIVENCIA con relación aos espazos  

públicos.

• Incrementar a autonomía das e dos escolares, ofrecendo novos espazos saudables de mobilidade, 

coas súas vantaxes para a saúde, o medio ambiente e unha mellor  socialización e integración na 

comunidade.

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
OBXETIVOS EDUCATIVOS



• Mellorar os traxectos viarios e ambientais.

• Abordar e recoñecer a cidade, construíndo alternativas e espazos  de protección e apoio para 

avanzar cara á autonomía.

• Recoñecer a rúa, a comunidade, o espazo público e a cidade como  ruta para acceder a novas 

formas e contidos de coñecemento.

• Identificar e xerar reflexión e saber educativo ao redor do manexo de diferentes espazos 

frecuentados  por estudantes.

• Optimizar a accesibilidade das contornas escolares.

• Seguir avanzando para acadar unha cidade totalmente inclusiva e onde a ou o peón teña un 

papel prioritario.

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
OBXETIVOS PARA A COMUNIDADE



• Involucrar a comunidade na transformación de traxectos viarios e  ambientais, na comprensión da 

seguridade como un asunto de  solidariedade, a compaña e o compromiso coa seguridade de 

nenas  e nenos.

• Promover e aplicarse na construción unha rede de apoio ás nenas e nenos que circulan polos 

diferentes espazos da cidade.

• Incentivar a participación de todas e todos na construción dunha cidade máis acolledora e sostible.

• Facer da rúa un lugar seguro, amigable e formativo para a  infancia e para toda a poboación.

• Constituírse en instrumento de resolución de problemas, de coordinación de actuacións públicas e 

de mellora da calidade de vida  urbana.

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
OBXETIVOS PARA AS VECIÑAS E VECIÑOS



VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
METODOLOXIA

«VIEROS ESCOLARES, VEIROS SEGUROS» está vertebrado por unha metodoloxía eminentemente 

POPULAR, ACTIVA e PARTICIPATIVA, posto que é a comunicade a que actúa, a que se autoforma, 

a que fai progresar a súa propia cultura e as súas xenuínas formas de vida e de comportamento, 

tendo en conta as súas aspiracións e a súa idiosincrasia.

As persoas participantes deben comprender e asimilar de forma individual e grupal o medio 

sociocultural que os rodea, coa finalidade de integrarse nel, de coñecelo mellor, de beneficiarse 

dos seus bens e de transformalo para conseguir unha comunidade máis segura.



VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
METODOLOXIA

PARTICIPATIVA E ACTIVA:
Preténdese que todas e todos os implicados  tomen conciencia do seu compromiso  
como parte responsable da súa propia aprendizaxe e seguridade, descubrindo e 
integrando o coñecemento como medio  para o desenvolvemento de habilidades

GLOBADIZADORA
 Posto que a conduta viaria afecta no seu conxunto ao comportamento do ser 
humano, partirase dun contacto global coa realidade do tráfico para descender 
progresivamente, na medida que sexa necesario, aos detalles útiles, ás e aos suxeitos 
a quen se dirixe. 

EMINENTEMENTE INDUTIVA:
Partindo da análise  da situación  do tráfico das casas  ás escolas

CENTRADA NAS NENAS E NENOS
Son o noso interese principal; a súa seguridade e necesidades son o punto de partida 
dos vieiros escolares, é o que dá sentido ao noso labor

CON PROXECCIÓN PRÁCTICA:
Trátase de acadar aprendizaxes significativas que, unha vez adquiridas, desemboquen 
en condutas viarias máis seguras para as nenas  e nenos e as demais  persoas.



COMPOÑENTES DA CIRCULACIÓN VIARIA
• Vías públicas: identificación – tipos – trazados – elementos
• Vehículos
• Peóns: camiñar-cruzar-comportamentos viarios
• Normas e sinais: normativa-sinais verticais-  marcas viarias-semáforos-axentes-balizamentos

COÑECEMENTO DO MEDIO
• Elementos da contorna propia das nenas e nenos,  en tanto que afecten aos comportamentos 

viarios  requiridos 

COMPORTAMENTO VIARIO
• Respecto ás normas fundamentais
• Obediencia aos sinais
• Comportamento da e do peón e circulación peonil na estrada
• Cruzamento de rúas

VALORES
• Prudencia e seguridade
• Respecto e solidariedade
• Respecto ás normas e ás demais persoas
• Asistencia ás demais persoas
• Contaminación e medio ambiente

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
CONTIDOS



A base da convivencia son os dereitos e deberes da cidadanía, os  cales nos deben guiar a un 

compromiso de respecto viario das e dos usuarios na rúa. A seguridade debe afrontarse non só 

desde a prevención,  senón tamén debe asumirse e levar a cabo unha serie de valores:  respecto ás 

normas e sinais, solidariedade, responsabilidade, civismo, tolerancia, percepción do risco, 

autonomía persoal, etc. En  definitiva, SAÚDE e VIDA.

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS non é só un proxecto  transversal, senón tamén un 

proxecto de cidade máis cívica,  respectuosa, libre e pacífica, máis respectuosa cara ás persoas e á  

propia natureza que constitúe a contorna da sociedade lucense.

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
TRANSVERSALIDADE DOS VIEIROS ESCOLARES



ADMINISTRACIÓN LOCAL: asume un protagonismo  relevante, toda vez que é inicialmente a responsable 

do  funcionamento do tráfico no seu ámbito municipal. Implícanse no proxecto as diversas áreas 

municipais a través das e dos seus responsables políticos facendo posible o  desenvolvemento dos vieiros 

escolares.

NENAS E NENOS: son os verdadeiros protagonistas do proxecto, e serán quen nos axude a identificar as  

necesidades e os riscos no seu camiño á escola e á casa.

MESTRES E ESCOLA: son o estímulo para que as  nenas e nenos aprendan a comportarse conforme ás  

normas que rexen a sociedade no ámbito viario, a aula debe constituírse como laboratorio de 

experiencias ligadas á  educación viario na comunidade.

AS FAMILIAS: son as primeiras en vivenciar o tráfico coas nenas e nenos, o que supón convertelas  

en modelo de comportamento.

VECIÑAS E VECIÑOS (ASOCIACIÓNS): colaboran no proxecto formulando demandas e 

necesidades (exercicio da participación cidadá).

EMPRESARIAS/OS  E  COMERCIANTES:  coa súa presenza aberta na rúa son punto de referencia  

no Vieiro escolar.

VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
A SEGURIDADE É TAREFA DE TODAS E TODOS



VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
A SEGURIDADE É TAREFA DE TODAS E TODOS
PROCESO    FASES DO PROXECTO
AVALIACIÓN DO CONTEXTO     DIAGNÓSTICO

AVALIACIÓN INICIAL     PLANIFICACIÓN

AVALIACIÓN DO PROGRESO     APLICACIÓN

AVALIACIÓN DO PRODUTO     EFECTO

Diagnóstico da situación existente a 
partir da recollida da información 
por medio dunha enquisa de 
hábitos de mobilidade: rutas, 
medios de transporte e puntos 
negros.

Estudo das solucións viarias en 
comisións de traballo. Propostas de 
mellora por medio de suxestións 
para asegurar a comunicación do 
persoal participante.

Posta en escena das accións 
propostas e das diferentes 
actividades para realizar (traballos 
nas aulas, redaccións, exposicións…

Comisión de seguimento que se 
encargue do control das actuacións.



VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
MODELO DE ENQUISA PARA NENAS E NENOS
Para contestar polas alumnos e alumnas de educación primaria e secundaria

NOME DO CENTRO…………………………………………………………………………………………………………………………………

CURSO........................................................................................................................................................

RÚA ONDE VIVES……………………………………………………………………………………………………………………………………

DE QUE MODO TE DESPRAZAS AO COLEXIO?
 ANDANDO
 EN COCHE
 EN BUS 
 EN MOTO
 EN BICI

POR QUE O FAS DESTA MANEIRA? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CANTO TEMPO TARDAS EN CHEGAR AO TEU COLEXIO?

ENTRE 5 E 10 MINUTOS
 ENTRE 10 E 15 MINUTOS
 ENTRE 15 E 20 MINUTOS
 MÁIS DE 20 MINUTOS



VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
MODELO DE ENQUISA PARA NENAS E NENOS
Para contestar polas nenas e nenos de 1º a 6º de educación primaria

CANTAS RÚAS DEBES CRUZAR PARA CHEGAR AO TEU COLEXIO?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

EN CANTAS DESAS RÚAS HAI SEMÁFOROS?

..............................................................................................................................................................................

EN CANTAS DESAS RÚAS HAI PASOS DE PEÓNS?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

ONDE ESPERAS A QUE SE ABRAN AS PORTAS DO COLEXIO?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HAI ALGO QUE SEPARE OU PROTEXA ESTE LUGAR DA CALZADA COMO UN VALO OU UNHA ZONA DE 

ENSANCHAMENTO?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HAI ALGÚN PASO DE PEÓNS OU SEMAFORO PRETO DA PORTA DO COLEXIO?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
MODELO DE ENQUISA PARA NENAS E NENOS
Para contestar polas alumnas e alumnos de 1º a 6º de educación primaria e de educación secundaria 

HAI ALGÚN SINAL DE TRÁFICO QUE LIMITE A VELOCIDADE DOS COCHES PRETO DAS RÚAS DE ACCESO AO 

COLEXIO? COMO É?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS FRONTE AO COLEXIO É DUN SÓ SENTIDO OU DE DOUS?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CANTOS COCHES APARCAN PRETO DO COLEXIO Á HORA DE ENTRADA E SAÍDA?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CIRCULAN OS COCHES MOI DEPRISA?
 SI
 NON

RESPECTAN OS VEHÍCULOS OS PASOS DE PEÓNS OU SEMÁFOROS NO CASO DE QUE OS HAXA?
 SI
 NON

INVADEN OS COCHES A BEIRARRÚA QUE ESTÁ XUNTO Á ESTRADA DO COLEXIO?
 SI
 NON



VIEIROS ESCOLARES, VIEIROS SEGUROS
MODELO DE ENQUISA PARA NENAS E NENOS
CANDO VES QUE AS PERSOAS ADULTAS E AS NENAS E NENOS CRUZAN A RÚA, FANO CORRECTAMENTE?

 SI
 NON

AINDA QUE CRUCEN CORRECTAMENTE, MIRAN ANTES DE CRUZAR?
 SI
 NON

SE QUERES FACER ALGUNHA OBSERVACIÓN, ESTE É O SITIO:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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