Activitat 3: Manual de bona convivència
Com has pogut veure, per una bona convivència en els espais compartits, cal tenir uns
comportaments i actituds de respecte amb la resta d’usuaris/es. Per aquest motiu,
elabora un manual de bona convivència per als conductors/es de cotxe, motos, bicis i
vianants. Observa els diferents comportaments per ser un bon conductor/a, motociclista,
ciclista o vianant i classifica’ls segons si es respectuós amb els conductors/es de cotxe,
motociclistes, ciclistes i vianants.

Comportaments i actituds per ser un bon conductor/a
Dona prioritat als vianants.
Respecta els semàfors i els senyals d’estop.
Mantingues la màxima precaució amb la gent gran i els infants.
No et distreguis amb el mòbil o els auriculars.
Dona prioritat als ciclistes a la calçada.
No circulis pels carrils bici, no t’hi aturis ni hi aparquis.
Si l’avances, deixa una distància de seguretat d’1,5 metres.
Estigues sempre atent als retrovisors.
Indica els canvis de direcció amb els intermitents.
Si avances un motorista, deixa una distància de seguretat d’1,5 metres.
Estigues atent als retrovisors i utilitza els intermitents.
Respecta els semàfors, els senyals d’estop i els límits de velocitat.
Atura’t als passos de vianants.
Respecta els límits de velocitat.
Respecta la distància de seguretat de 3 metres darrere del ciclista.
Respectuós amb els vianants

Respectuós amb els ciclistes

Respectuós amb els motoristes

Comportaments i actituds per ser un bon motorista
Respecta els semàfors i els senyals d’estop.
Atura’t als passos de vianants.
Respecta els límits de velocitat.
Mantingues la màxima precaució amb la gent gran i els infants.
Si avances un ciclista, deixa una distància de seguretat d’1,5 metres.
No facis avançaments entre cotxes ni en ziga-zaga.
Quan hi hagi congestió, no envaeixis el carril contrari.
Indica les maniobres amb els intermitents.
Respecta la distància de seguretat.
Dona prioritat als passos de vianants i fes els girs a poca velocitat.
No circulis per la vorera amb el motor en marxa.
No et distreguis amb el mòbil o els auriculars.
No circulis pel carril bici ni aparquis en aparcaments per a ciclistes.
Respectuós amb els vianants

Respectuós amb els ciclistes

Respectuós amb els conductors/es

Comportaments i actituds per ser un bon ciclista
Les voreres són per als vianants i, per això, si circules a prop d’un, redueix la velocitat.
Pots circular per la vorera si ets menor de 12 anys i vas acompanyat.
Respecta els semàfors i els estops.
Indica clarament i amb temps les maniobres de canvi de direcció.
Respecta els semàfors, els estops i els passos de vianants.
Per la calçada no circulis en sentit contrari.
Evita les distraccions: no facis servir els auriculars o el mòbil.
No circulis pel carril bus si no està expressament permès.
Circula pel carril bici, les calçades i les zones 20 i 30.
Només pots circular per la vorera si fa més de 5 metres i quan hi hagi un espai lliure de 3 metres.
Atura’t als passos de vianants i dona prioritat als vianants.
Circula pel carril més proper a la vorera i per la part central del carril.
Respectuós amb els vianants

Respectuós amb els
conductors/es

Respectuós amb els motoristes

Comportaments i actituds per ser un bon vianant
No envaeixis el carril bici ni t’hi quedis aturat esperant per creuar.
Als semàfors: passa en verd, mai en vermell o groc.
Tens prioritat de pas en plataformes úniques i zones 30, però estigues atent als altres usuaris.
Creua sempre pel pas de vianants.
No creuis el carrer sortint d’entre dos cotxes o per davant d’un autobús.
No creuis el carrer ni caminis per la vorera mirant el mòbil.
No et quedis a la calçada esperant per creuar.
Respectuós amb els ciclistes

Respectuós amb la teva seguretat viària

