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TEMA

El preu de beure i conduir

TEMPORALITZACIÓ

1 sessió d'1,30 h i uns treballs
previs

OBJECTIUS
Sensibilitzar l'alumne del risc que comporta l'abús de l'alcohol en la vida en general i els factors de risc en la conducció
CONTINGUTS


EL CARNET DE CONDUIR
o Classes de permisos de conduir i característiques del/de la conductor/a



L'ALCOHOL A LES BEGUDES
o Informació sobre què és l'alcohol, els seus efectes i els tipus de begudes alcohòliques
o Motius per beure, com ens afecta i com s'elimina l'alcohol del nostre cos
o L'alcoholisme, el camí de l'alcohol pel cos i les corbes d'alcoholèmia



L'ALCOHOL I LA CONDUCCIÓ
o Afectació al nostre cos, què cal fer en un control d'alcoholèmia, normativa dels controls



ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ
o Estadístiques dels accidents i les seves conseqüències

ACTIVITATS
ABANS DE LA SESSIÓ
 Treballar el dossier El preu de beure i conduir i fer el quadern d'exercicis.
 Visualització de les pel·lícules del Servei Català de Trànsit referents a l'alcohol i la conducció. S'ha d'accedir a l'enllaç:
http://edums.gencat.cat/ca/recursos-didacticts/recursos-per-edat/adolescents-joves/marxa-mes-segura/

DURANT LA SESSIÓ
 Presentació dels guàrdies urbans: comentari del perquè han vingut a l’escola
 Activitat 1. Pluja d'idees sobre els conceptes alcohol i conducció. Relació entre aquests conceptes
 Activitat 2. Presentació d'un Power point sobre el carnet de conduir i les imprudències d'alguns conductors
 Activitat 3. Joc de la loteria. Conscienciació que tots podem patir un accident de trànsit
 Activitat 4. Presentació d'un Power point sobre alcohol i conducció: taxes, controls i sancions
 Activitat 5. Demostració amb unes ulleres simuladores de l'afectació que es produeix en el nostre cos quan estem sota els
efectes de l'alcohol
 Activitat 6. Visualització d'una pel·lícula sobre les repercussions que pot tenir un accident
 Activitat 7. Cançó per sensibilitzar i conscienciar de les conseqüències d'un accident
 Activitat 8. Preguntes als alumnes: Què podem fer per evitar els accidents? Com podem arribar als ciutadans perquè no es
posin en perill?
* Accés per descarregar els arxius de les activitats: Web Ajuntament de Badalona, clicar pestanya Guàrdia Urbana, clicar
pestanya Unitat d'Educació Viària.

RECURSOS DIDÀCTICS:
Pissarra digital o projector
Accés a internet
Dossier de l'alumnat
Dossier del professorat

