
Consells per educar sobre seguretat

Característiques d'una bona regla seguretat 

1. És simple, clara i apropiada a l'edat.
2. És consistent. S'aplica de la mateixa manera una vegada i una altra.
3. És raonable. Una regla que no es pot explicar fàcilment o que no semblen tenir

una causa, és fàcil oblidar i no importa molt.
4. Es  reforça.  Lloï  el  compliment  de  la  norma:"Bona  feina  recollint  aquestes

joguines".
5. És compartida. Tothom sap la regla, i la segueix.
6. És positiva. Digui als infants el que han de fer, en lloc del que no ha de fer.
7. No  és  por.  Un  nen/a  no  s’ha  d’espantar  per  aconseguir  un  comportament

segur.
8. Té  conseqüències  si  no  se  segueix.  No  posi  masses  regles,  només  les

necessàries. 

El seu nen ha de conèixer les regles de seguretat 

Als infants els encanta aprendre. Ensenyar les normes bàsiques de seguretat forma
part de la activitat familiar: parlar, practicar i compartir. Ensenyi a: 

1. Parar  i  escoltar:  Quan senti  el  seu nom en veu alta,  ha de parar  i  esperar.
Aquesta  regla  és  especialment  important  al  carrer  en  funció  del  tràfic,  en
excursions o durant el joc amb l’aigua.

2. No creuar el carrer sense una persona adulta.
3. Reconèixer els senyals  de "Perill”. 
4. Prevenir ensopegades o caigudes recollint les joguines després de jugar.
5. Agafar-se a la barana i encendre el llum abans de pujar o baixar escales.
6. Obrir  l’aixeta de l’aigua freda per rentar-se les mans a l'aigüera.
7. Usar sempre el casc per anar en bicicleta.
8. No ficar-se a l'aigua (una piscina, platja o riu) sense un adult.
9. Pujar o baixar de les cadires, el llit i el sofà.
10. Buscar una persona adulta per utilitzar el forn o l'estufa.
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