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1. INTRODUCIÓN

Querido profesorado de Bacharelato, a nova edición do Concurso ONCE ten a
ﬁnalidade de diversiﬁcar e complementar o currículo escolar, mediante
temáticas de gran relevancia social que se atopan presentes na vida escolar e
que afectan a todos.
Trátase dunha problemática que non fai distinción por condicións xeográﬁcas,
sociais, alumnado con ou sen discapacidade, centros públicos ou privados, etc.
O informe elaborado por Save the Children (2016) sobre acoso e ciberacoso en
España revela que un 9,3% do alumnado considerou ser vítima de bullying e un
6,9% vítima de ciberacoso. O insulto foi a forma de manifestación máis frecuente
(6 de cada 10 estudantes insultou e máis de 2 de cada 10 sufriuno
frecuentemente). Do mesmo xeito, o alumnado vitimizado puido sufrir acoso a
través de: rumores, roubo, ameazas, malos tratos físicos ou exclusión. Un de
cada tres escolares fora insultado por internet ou móbil mentres que a un 6,3%
pirateóuselle a conta e suplantóuselle a súa identidade. Por outro lado, o 5,4%
recoñeceu acosar e o 3,3% realizou ciberacoso.

Así mesmo, Do Barrio e Van der Meulen (2016) na súa revisión teórica sobre os
problemas acoso e a exclusión social entre escolares, aluden que no alumnado
con algunha discapacidade a incidencia de vítimas é maior comparada coa do
alumnado sen discapacidade, e mesmo a forma de manifestación do acoso
entre iguais diﬁre segundo a discapacidade sexa sensorial, motriz ou do
desenvolvemento (intelectual, do fala ou comunicación e do espectro autista).
Naylor, Dawson, Emerson, Tantam e Walters (2012) determinaron que o
alumnado con algún tipo de NEE (necesidade educativa especial) ten entre dúas
e catro veces máis probabilidade de ser vitimizado fronte aos alumnos que non
teñen NEE; o risco de vitimización é diferente segundo o tipo de discapacidade
(menor risco no alumnado con discapacidade sensorial, un risco 5,3 veces maior
no alumnado con diﬁcultades comunicativas e lingüísticas e ata un risco sete
veces maior no alumnado con trastorno do espectro autista (TEA).

Segundo o informe da Fundación ANAR (Axuda a nenos e adolescentes en
risco, 2016), no ano 2015 produciuse un aumento do 75% no número de casos
atendidos con respecto ao ano anterior. Do estudo despréndese que entre as
razóns do acoso escolar destacaban: ser pouco hábil nas relacións sociais, estar
fóra da moda, defectos físicos, discapacidades e sobre todo polo feito de ser
diferente. Por iso é polo que o lema creado como fío condutor do concurso sexa
o seguinte:

Isto supón que na loita contra o acoso escolar, estamos todos implicados (acosado,
acosador, espectadores, non implicados, familiares, profesorado e o resto de axentes
educativos e sociais). Por iso, Save the Children (2016) fai patente que o acoso
é violencia, e que por tanto non se trata de "cousas de rapaces", dun xogo, ou
de algo que sempre existiu, e ao que non haxa que darlle importancia. Do
mesmo xeito, a "lei do silencio" agrava a situación facendo máis
complexa a súa identiﬁcación.

É fundamental que a sociedade no seu conxunto entenda que a violencia
entre escolares é intolerable e inxustiﬁcable. Ante isto, os centros e as institucións
educativas teñen un papel fundamental para previr e erradicar o acoso e o ciberacoso. Para iso é
relevante que a clase apoie ao alumno acosado, de tal maneira que o acosador non teña apoio
e polo tanto, o acoso tenda a desaparecer. Iso supón educar na non violencia á cidadanía, o que
inclúe tamén educar para o mundo dixital, para a responsabilidade e a ética, así como para a
tolerancia ante a diversidade (étnica, sexual, por razón de discapacidade, de índole relixiosa...).
Do mesmo xeito, faise necesario reforzar a educación emocional, a adquisición de habilidades
sociais, así como os valores de convivencia (Save the Children, 2016).

Este ano queremos que o alumnado desenvolva un modelo de convivencia
baseado nos valores cívicos como o respecto, a tolerancia e a igualdade, aprendendo a tratarse asertivamente e previndo modelos xerarquizados de acoso
escolar ou bullying.
Desde esta nova edición, consideramos que a convivencia é o substrato que
posibilita a educación e por tanto, a construción como ser humano. Por iso é
polo que Educar para convivir converteuse nun dos principais retos educativos,
especialmente en contextos sociais nos que imperan o individualismo, o pragmatismo, e o utilitarismo, xa que acaban deteriorando as relacións interpersoais
mergullándoas en relacións de poder, dominio, submisión e rexeitamento.
A construción dunha cidadanía na que imperen os valores democráticos permitirá aos centros non só mellorar o clima escolar favorable para os procesos de
ensino-aprendizaxe, senón tamén incrementar os niveis de participación, o
recoñecemento do outro na súa diversidade (étnica, sexual, por razón de discapacidade, de índole relixiosa...)., así como favorecer relacións interpersoais
saudables desde un modelo dialóxico centrado no respecto, a equidade e a
asertividade.

Na convivencia non ten cabida o sufrimento, o rexeitamento ou a pasividade,
convivir é abrir a porta ao encontro cos que nos rodean, estar dispostos a
escoitar, empatizar e impregnarnos das súas vivencias. Este concurso quere
contribuír a sensibilizar á comunidade educativa, especialmente ao alumnado,
da importancia de convivir democraticamente con todos aqueles que nos
rodean. Todos somos dignos de ser recoñecidos (non ignorados) e tratados con
respecto dadas as nosas diferenzas (étnicas, sexuais, por razón de
discapacidade, relixiosa...). Por tanto, as claves fundamentais deste ano son:

Este proxecto non foi deseñado para quedar no papel, senón para convertelo nunha
experiencia vital dos centros de Bacharelato. Somos conscientes de que isto non será
posible sen a vosa axuda. Sodes un referente importantísimo para este traballo. Por iso,
agradecemos enormemente a vosa participación.

E que presentaremos este ano?
Os alumnos terán que crear unha peza audiovisual, é dicir, unha
minicurtametraxe (cunha duración máxima de 1 minuto) para sensibilizar
contra o acoso escolar e promover o activismo escolar fronte ao bullying. Irá
acompañado dun título que non superará os 140 caracteres, e do guión da
súa peza audiovisual (o máis descritivo posible, para facilitar a accesibilidade
do traballo de participación ás persoas con discapacidade visual que só
reciben información auditiva do vídeo).

Confiamos en que o faredes fenomenal.
Así que, ánimo e adiante!

2. POR QUE PARTICIPAR?
Consideramos interesante participar nel, polas seguintes razóns:
O Programa de Sensibilización Educativa da ONCE e a súa Fundación expón que o
profesorado de Bacharelato poida formar parte activa da solución para unha realidade
que afecta a alumnos con e sen discapacidade: o acoso escolar. Para iso, a convivencia será
considerada como a base do respecto, o diálogo, a solidariedade, equidade, o
desenvolvemento de dereitos e valores que o alumnado promova na súa relación cos
outros e consigo mesmo.

O traballo proposto vinculouse co currículo escolar, atendendo aos contidos e
competencias propostas na LOMCE. Xa que entre os ﬁns da lei atopamos a educación no
exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia,
así como da prevención de conﬂitos e resolución pacíﬁca dos mesmos. E entre os
obxectivos considérase esencial aprender a relacionarse cos demais e adquirir
progresivamente pautas elementais de convivencia e relación social, así como exercitarse
na resolución pacíﬁca de conﬂitos nas persoas con e sen discapacidade.

Esta temática permitirá traballar desde unha tripla vertente á cal nos enfrontamos día a día
co alumnado:
Ensinar a ser persoa: o profesorado ten un papel fundamental na construción e desenvolvemento da identidade persoal así como da autoestima e do autoconcepto sendo todas
as áreas propicias para iso. Na construción da identidade persoal desenvolveranse: habilidades de interacción social, habilidades relacionadas cos sentimentos e as emocións,
habilidades para resolver conﬂitos interpersoais, etc.
Ensinar a convivir: relaciónase cunha das funcións esenciais do centro educativo, o
contribuír á socialización do alumnado. Polo que se debe promover o respecto, o diálogo e
a convivencia entre os estudantes para previr problemas de convivencia como o acoso
escolar.
Ensinar a comportarse: está relacionada coa liña de ensinar a convivir, xa que as diﬁcultades para comportarse de forma correcta relaciónanse coas diﬁcultades do individuo para
adaptarse adecuadamente. O docente pode promover actividades cooperativas, traballar
os temas morais e éticos, as habilidades sociais, etc.

- Participar neste proxecto é descubrir a materialización da Educación en valores
cívico-democráticos e a Educación emocional no contexto escolar. Socialmente, a
miúdo as emocións foron sinal de debilidade. Mostrar sensibilidade, cordialidade
afectuosa e un trato cariñoso cara ás persoas que nos rodean foi xeralmente a
excepción fronte a unha predominancia de falta de tacto, superioridade e
egocentrismo.

Parece que a sobrevaloración do saber cognitivo fronte ao emocional
contribuíu a certa deshumanización e deterioración das relacións interpersoais,
cada vez máis superﬁciais e instrumentalizadas. É por iso que na aula, e de
forma temperá, faise necesario que os estudantes descubran e xestionen as
súas emocións, así como o estado emocional daqueles que lles rodean, pois
son a chave para cambiar as relacións interpersoais, e unha peza crave na
mellora da convivencia escolar.

A capacidade de empatía e de solidariedade cara ao outro é esencial para
previr a conduta violenta que tanto deteriora a convivencia promovendo a
integración así como a igualdade de oportunidades para as persoas con
discapacidade ou sen discapacidade.

Onde se implanta a violencia non habita a convivencia. Por iso é esencial que
os alumnos aprendan a mirar ao outro de forma empática, con respecto,
equidade e cohesión grupal. O lema "SOMOS DIFERENTES, NON
INDIFERENTES. Activistas contra o acoso", evidencia que para convivir é
necesario respectar as diferenzas, sen ser indiferentes á discriminación por
calquera distinción, exclusión, limitación ou preferencia baseada na etnia, sexo,
relixión, lingua, país de orixe, motivos políticos ou doutros tipos de opinión,
orixe social e económica, por discapacidade, etc. que podería ocasionar
problemas na convivencia, tales como o acoso escolar ou ciberacoso. Esta
aprendizaxe non é innata e para conseguirse require da implicación docente.
Por iso consideramos que VOSTEDE, docente, é unha peza crave para o seu
éxito.

3. PARA QUE PARTICIPAR?

A nosa intención con esta edición é que, a través da educación dos valores democráticos e
da emocionalidade nas relacións interpersoais, favorezamos un cambio na convivencia,
creando no centro un ambiente máis habitable, humanizador e solidario. No canto de
enfocar esta temática desde a atención á indisciplina ou bullying como condutas violentas
que deterioran a convivencia, quíxose afrontar desde a perspectiva positiva do
enriquecemento persoal. A nosa idea é promover as fortalezas e posibilidades das
persoas.

Estamos seguros de que será posible facer dos centros un lugar máis habitable no que o
acoso escolar non estea presente, sempre que sexamos capaces de compartir os nosos
valores e salientar o respecto e a igualdade cara aos demais. Tamén os contextos virtuais
poden ser idóneos para fortalecer as relacións; é dicir, a través da ciberconvivencia. Todo
iso desde unha dinámica de traballo lúdico-educativo, con igualdade de oportunidades,
con solidariedade e integración no que podamos gozar da aprendizaxe xuntos.

Poderase deter o problema desde o diálogo, a
equidade e o respecto, ensinando ao
alumnado a previr, detectar e actuar en grupo
ante as diferentes situacións de acoso.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. CONTEXTUALIZACIÓN
No centro educativo conviven diversos grupos de persoas, entre os cales
existen distintos sistemas de relacións internas (intragrupais) e externas
(intergrupais) (Ortega, 2000). Poden aparecer relacións afectivas de aceptación
versus rexeitamento, amizade versus inimizade, agrado versus desagrado, o que
en ocasións pode dar lugar a problemas de convivencia ou a aparición de
violencia ou condutas agresivas (Cerdeira, 2001).

O alumnado como grupo social precisa da existencia do clima de clase, así
como a seguridade polo sentimento de pertenza (Cerdeira, 1998), sendo
fundamental a convivencia democrática entre alumnos con e sen
discapacidade. É evidente que as relacións sociais na clase inﬂúen tanto no
proceso de ensino-aprendizaxe, podendo repercutir no rendemento académico,
como na estrutura socio-afectiva do grupo: na asunción de roles e no
desenvolvemento socio-afectivo de cada membro. Das relacións que o suxeito
sexa capaz de manter cos seus iguais e co profesorado, dependerá a
adaptación ou inadaptación do mesmo ao grupo, o que podería ocasionar a
aparición de problemas de convivencia entre os escolares (Cerdeira, 2001).

4.2. QUE É CONVIVIR?
Ao longo do desenvolvemento evolutivo faise necesario pertencer a un grupo, é dicir, ser
aceptados e sentirse reﬂectidos nunha cohorte de iguais (Sullivan, Cleary e Sullivan, 2005).
O rexeitamento entre iguais é un proceso interpersoal que carrexa consecuencias negativas
para o alumnado (García, Sureda e Monxas, 2010). É por iso que é fundamental que o
docente fomente a conexión do centro escolar coa realidade social. É dicir, que o
profesorado promova o ensino de aprendizaxes signiﬁcativas e funcionais, sendo necesario
conectalos cos intereses, necesidades e aprendizaxes previos do alumnado, expondo
aprendizaxes para a vida, en todas as súas dimensións. Para iso, hase de promover unha
serie de competencias básicas para o desenvolvemento persoal e social, desde a
tolerancia, o respecto e a convivencia, así como a resolución pacíﬁca de conﬂitos (Barreira,
Durán, González e Reina 2007). De tal maneira o alumnado poderá construír a súa propia
identidade persoal, sendo capaz socializarse e, polo tanto, adaptarse ás situacións a través
de comportamentos adecuados.

4.3. EVOLUCIÓN DOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
Entre os problemas de convivencia nos centros educativos, poden darse situacións de
acoso entre escolares permanentes ou problemática bullying. Un estudante convértese en
vítima da problemática bullying cando estivo exposto de forma repetida e
intencionalmente a accións negativas que lle ocasionaron dano ou lle incomodaron,
levadas a cabo por outro estudante ou un grupo, existindo un desequilibrio de forzas, é
dicir, que existiu unha relación de poder asimétrica, na cal a vítima non foi capaz de
defenderse (Olweus, 1998). Iso supón unha dinámica asidua de exclusión ou violencia
(física, verbal, material...) que pode supoñer unha deterioración da socialización.

Ortega Mora-Merchán e Jäger (2007) aluden que entre os problemas de
convivencia actualmente aparecen formas de manifestación que traspasan aos
centros educativos, é dicir, formas asociadas á utilización das novas tecnoloxías
(ciberbullying).

4.4. ASPECTOS/DIMENSIÓNS DA CONVIVENCIA
Carbonell e Peña (2001) consideran que na manifestación dos problemas de convivencia nos centros escolares aparecen tres niveis:

1º nivel: conﬂitos de carácter primario que aparecen en todos os
centros por exemplo, os pequenos conﬂitos fáciles de resolver, actos
de indisciplina (faltas de respecto), alborotos sen importancia en
espazos comúns, a desorde en ausencia do profesorado, ou cando
este non está pendente do alumnado.
- 2º nivel: condutas de tipo disruptivo que aparecen dentro da aula
alterando o ritmo (absentismo escolar, pasotismo, furtos e roubos
con certa frecuencia, desfeitas no material ou elementos do centro
educativo e agresións illadas).
- 3º nivel: condutas e conﬂitos de maior gravidade que son máis
difíciles de resolver (agresións a membros da comunidade escolar e
en concreto, acoso permanente entre iguais ou bullying, roubos
persistentes, pequenos atracos e actos de vandalismo xeneralizado
no centro educativo e nos arredores).

Por este motivo, é imprescindible que o docente conte no
seu repertorio coas ferramentas para detectar as formas
de manifestación dos problemas de convivencia no seu
centro escolar, dotando ao alumnado con e sen
discapacidade das competencias básicas para o manexo
adecuado de tales situacións.

5. O TRABALLO DE PARTICIPACIÓN

Como xa adiantamos, pedímosvos que:
Deberedes subir á nosa web a creación dunha minicurtametraxe de
sensibilización contra o acoso escolar con ﬁns didácticos que reﬂicta solucións
concretas dos alumnos con e sen discapacidade para poder combatelo.
Consideramos que o feito de que os alumnos se impliquen na elaboración e que
sexan os prescriptores do contido entre os seus iguais será a clave do éxito.
Trátase dun material audiovisual que pretende captar a atención do espectador a
través dun sistema de comunicación multisensorial (visual e auditivo). Pódese
empregar a técnica que se desexe. Por outra banda, é necesario que vaia
acompañado do guión do mesmo, para facilitar a accesibilidade do traballo de
participación.

A súa principal función, atendendo á temática deste ano, é a non tolerancia cara á
violencia e promover o activismo na comunidade educativa para denunciar e
combater este tipo de sucesos. Con todo, tamén contribúe a espertar o
pensamento creativo e o xuízo crítico, ademais do traballo colaborativo, a equidade
e o respecto favorecendo a inclusión na clase. Debemos ter presente que a
inclusión se constrúe desde a educación, por iso a xestión da diversidade (étnica,
sexual, por razón de discapacidade, relixiosa...) é a prevención da discriminación e
do abuso que tanto sufrimento, desigualdade e conﬂitos xera.
No Dossier de Prácticas correspondente á etapa de Bacharelato podedes atopar
dous itinerarios. O primeiro consiste en tres sesións (ou máis, se o docente o
considera adecuado) integradas por sesións de sensibilización e sesións para a
creación do curto de sensibilización. O segundo itinerario consiste en realizar o
traballo nunha única sesión (sesión exprés) para a creación da minicurtametraxe de
sensibilización.

As sesións de sensibilización son optativas e teñen o obxectivo de axudar a que os alumnos
descubran de maneira práctica como previr, detectar e actuar ante diferentes situacións de
acoso. Destinaremos dúas sesións a traballalo, que a continuación pasamos a describir (o
desenvolvemento completo está dispoñible no documento correspondente).

SESIÓN 1: BASES PRINCIPAIS DA CONVIVENCIA ENTRE IGUAIS (OPCIONAL)

• Actividade 1. DESCUBRINDO AS NOSAS DIFERENZAS SEN SER INDIFERENTES.
Traballarase a partir da metodoloxía de casos prácticos na que se salientará o respecto ás
diferenzas, non desde un modelo meramente compasivo, senón desde un enfoque da
positividade da diferenza e a diversidade (étnica, sexual, por razón de discapacidade,
relixiosa...). Reﬂexionaremos, a través da posta en común do recoñecemento das
diferenzas, para darnos conta de que xuntos, en convivencia, non seremos indiferentes
contra o acoso escolar.
A partir desta actividade presentaranse unhas nocións básicas de identiﬁcación e
conceptualización do acoso escolar ou bullying, xa que estamos todos implicados
(acosado, acosador, espectadores, non implicados, familiares, profesorado e o resto de
axentes educativos e sociais). Para iso será necesario coñecer que é acoso escolar e que
non é, causas polas que puido pasar desapercibido, factores de risco, etc.

• Actividade 2. TODOS PARA UN E UN PARA TODOS.
Creación da Asemblea de Iguais, con participación de toda a clase, na que se elixirán os
seguintes postos: presidente, secretario, vogal de igualdade e defensor de estudantes. A
súas responsabilidades serán as seguintes:
Presidente: dirixir as sesións enfocándoas á consecución dos obxectivos propostos,
organización de tarefas a realizar e creación de comisións de traballo.
Secretario: rexistrar todo o traballo realizado pola Asemblea e as comisións de traballo.
Vogal de igualdade: valorar e propoñer á Asemblea situacións que afecten á igualdade
entre os compoñentes da clase, por motivos de xénero, discapacidade, diferenzas sociais,
etc.
Defensor de estudantes: canalizará as peticións dos seus compañeiros á Asemblea,
seleccionando e priorizando as que lle parezan máis urxentes de abordar, con especial
atención a aquelas actuacións que melloren a convivencia na aula e incrementen a fortaleza dos vínculos sociais entre os seus membros.

Como primeira tarefa tras a constitución, a Asemblea de Iguais analizará as normas básicas
do plan de convivencia do centro, valorando posibles carencias así como suxestións de
mellora co ﬁn de evitar situacións de acoso. Recoméndase que o alumnado realice un
seguimento das normas básicas consensuadas para a convivencia na aula e no centro.

SESIÓN 2: ACTIVISTAS CONTRA O ACOSO
• Actividade 3. SEMPRE HAI ALTERNATIVAS.
Con esta actividade preténdese que os alumnos tomen conciencia da diversidade de
respostas que existen ante o acoso. Para iso, utilizando o role-playing os alumnos poderán
poñer en marcha ferramentas que lles permitan darse conta de que unha mesma historia
pode acabar con diferentes alternativas (conduta pasiva, violenta e asertiva). A actividade
permitirá promover habilidades sociais, expresión e desenvolvemento emocional, resolución de conﬂitos, a creatividade, a interdependencia, ética e moralidade, empatía, equidade, solidariedade... Tras o role-playing, realizarase un debate no cal se analizarán os distintos puntos de vista de forma asertiva, fomentando o dereito á non discriminación.

• Actividade 4. A TÚA AXUDA ANTE O ACOSO
A partir da consulta dunhas ligazóns web, os alumnos con e sen discapacidade poderán
comprobar a pertinencia de actuar contra o acoso e que estratexias empregar. O alumnado
aprenderá a non silenciar o acoso, como denunciar a conduta violenta, como buscar apoios
en caso da vítima, etc., de tal maneira que mesmo se poderá contemplar a ﬁgura do alumno
axudante. A ﬁnalidade da actividade é que se poida crear un protocolo de actuación para
que os alumnos con e sen discapacidade saiban como actuar ante o acoso escolar con
responsabilidade, equidade, compromiso, etc.

SESIÓN 3: SESIÓN EXPRÉS: CREACIÓN DA CURTAMETRAXE DE SENSIBILIZACIÓN
• Actividade 5. UN VÍDEO QUE CONMOVE E PROMOVE
Realizaremos a minicurtametraxe de sensibilización, xunto co seu guión, para o que se
poderán utilizar os recursos técnicos e artísticos de tal maneira que non existirán barreiras
para a aprendizaxe e a participación.

6. METODOLOXÍA DE TRABALLO

O concurso pretende priorizar o traballo colaborativo e o protagonismo do alumnado
tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seguintes principios
metodolóxicos: aspectos teórico-prácticos (priorizando estes últimos), o contacto coa
realidade promovendo unha aprendizaxe signiﬁcativa, equidade, creatividade, motivación,
enfoque lúdico, innovación e globalización.

A nosa intención é que os alumnos con e sen discapacidade identiﬁquen o rol que
desempeñan no acoso, tratando de impulsar, no caso dos agresores, o diálogo como
recurso para xestionar os conﬂitos e o respecto como base da convivencia...; a procura de
apoios, habilidades sociais, mellora da autoestima e a asertividade entre outros, como
mecanismo para que a vítima afronte os malos tratos recibidos, e o activismo en todas
aquelas testemuñas que presencian ou teñen coñecemento destas situacións de acoso.
Todo iso vainos a axudar a mellorar as relacións entre os alumnos e fomentar un ambiente
escolar cívico no que impere o respecto cara as diferenzas e a diversidade (étnica, sexual,
por razón de discapacidade, relixiosa...) e a axuda aos demais na igualdade de oportunidades sen ser indiferentes.

Coa ﬁnalidade de poder ﬂexibilizar ao máximo as posibilidades de participación e
adaptarnos aos requirimentos e necesidades da clase (dos docentes, alumnado con e sen
discapacidade e currículo), contémplanse dúas modalidades de traballo: unha curta dunha
soa sesión e outra máis longa de dúas sesións (descritas anteriormente). En ámbolos dous
casos a metodoloxía pretente ser signiﬁcativa para os participantes, a través de actividades
que impliquen o 100% de participación do alumnado, e onde entre en xogo a acción, a
emoción e o reto, como medios para conectar coa motivación dos mozos e mozas.

6.1. UN PROXECTO POR AULA
A participación no concurso farase mediante un traballo por cada clase participante. Como
excepción, aceptaranse traballos que correspondan a alumnos de varias categorías tanto
nos centros escolares rurais agrupados (CRA), como nas escolas de circo itinerantes, así
como calquera outra modalidade que reúna similares características.

Realizarase unha única minicurtametraxe entre todos os alumnos da clase, atendendo aos
aspectos formais descritos anteriormente (apartado 5) e aos aspectos metodolóxicos/didácticos sinalados a continuación:

Recorrer á técnica da chuvia de ideas para identiﬁcar todos os aspectos esenciais do acoso escolar.
Favorecer o proceso de toma de decisións democrático entre os alumnos para
elixir o aspecto que desexan plasmar na súa minicurtametraxe.
Determinar o plan de traballo e a asignación de tarefas tendo en conta a diversidade do alumnado e que ha de ser un traballo integral realizado por todos, por
tanto, ningún alumno debe quedar sen participar.
Debe premiarse a participación, pero tamén o respecto, tolerancia, colaboración
e a inclusión de todos.

7. INFORMACIÓN DE UTILIDADE

Para iniciar a realización da minicurtametraxe de sensibilización suxerimos comezar coa
profundización nos coñecementos básicos do acoso escolar. Para iso, como se apuntou
anteriormente, pódense realizar as sesións introductorias (opcionais) orientadas
principalmente á comprensión e ao autocoñecemento da problemática de relacións
tinguidas de violencia no grupo de iguais.
Para a realización da minicurtametraxe, os alumnos poderán aplicar os recursos técnicos
e creativos que desexen, así como os elementos tecnolóxicos, materiais e innovadores
que queiran introducir (localización, imaxes, créditos, música, etc.).
A minicurtametraxe enviarase en liña a través da Zona Privada do profesor en formato
.avi/.mp4/.mov (formatos admitidos por YouTube) cun peso máximo de 100 MB. No caso
de usar música na minicurtametraxe, terá que estar libre de dereitos para evitar
incompatibilidades ou rexeitamentos da plataforma YouTube. Os profesores participantes
deberán asegurarse de que dispoñen dos dereitos de imaxe dos alumnos que puidesen
aparecer no vídeo. Unicamente serán publicados aqueles vídeos que resulten
gañadores. En tal caso, a organización deste concurso poderá solicitar a cesión de
dereitos de imaxe e voz dos participantes no vídeo. En calquera caso, nin a ONCE nin
a súa Fundación serán responsables dos dereitos de imaxe e voz dos
participantes nos vídeos.
A minicurtametraxe irá acompañada dun título que non superará os 140
caracteres e do guión da minicurtametraxe, o máis descritivo posible,
para facilitar a comprensión e accesibilidade do traballo de participación ás
persoas con discapacidade visual.
Estamos convencidos de que este traballo contribúe a achegar un grao de
area na loita pola inclusión de persoas en situación de desvantaxe, a través da
aprendizaxe dos valores democráticos de liberdade e igualdade, así como do
respecto, tolerancia e diálogo, xa que constitúen as bases da convivencia
escolar e en sociedade. Lembramos novamente que ante a violencia non
hai indiferenza, de igual modo que ante o rexeitamento ou negación hai
que buscar a integración ou inclusión. Debemos abandonar a
pasividade e converternos en activistas que combaten a violencia
co diálogo asertivo, a equidade, a empatía e solidariedade.
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