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A lei educativa LOMCE abre un novo período de reflexión e revisión das 

tarefas docentes, favorecendo a apertura á prevención e intervención de 

problemáticas emerxentes e persistentes da realidade educativa actual. 

Neste sentido, o tema desta 33 edición: a deterioración da convivencia 

escolar e o acoso entre escolares, aínda que non é novo, constitúe un 

dos retos máis importantes e fundamentais da educación. Sen un 

mínimo de valores cívicos que favorezan a convivencia na comunidade 

educativa, non é posible educar.

Como contempla a LOMCE o tema da convivencia escolar? Segundo 

o preámbulo desta lei, expomos varios fragmentos significativos sobre 

os principios fundamentais da temática desta edición. 

1. INTRODUCIÓN

O alumnado é o centro e a razón de ser da educación. A aprendizaxe na escola 

debe estar dirixida a formar persoas autónomas, críticas, con pensamento propio.

A aprendizaxe na escola debe ir dirixido a formar persoas autónomas, críticas, con 

pensamento propio. O nivel educativo determina, en grande maneira, as metas e 

expectativas da traxectoria vital, tanto no profesional como no persoal, así como o 

conxunto de coñecementos, recursos e ferramentas de aprendizaxe que 

capacitan a unha persoa para cumprir con éxito os seus obxectivos.

Só un sistema educativo de calidade, inclusivo, integrador e esixente, garante a 

igualdade de oportunidades e fai efectiva a posibilidade de que cada alumno ou 

alumna desenvolva o máximo das súas potencialidades. Só desde a calidade 

poderase facer efectivo o mandato do artigo 27.2 da Constitución española:“A 

educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana 

no respecto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e 

liberdades fundamentais”.



A escola, e en especial a escola pública, atoparon a súa principal razón de ser na 

loita contra a inevitabilidade das situacións de inxustiza ou de degradación que 

foron acaecendo en cada momento da súa historia. A escola moderna é a valedora 

da educación como utopía de xustiza social e benestar.

É importante destacar que a mellora da calidade democrática dunha comunidade 

pasa inexorablemente pola mellora da calidade do seu sistema educativo. Unha 

democracia cada vez máis complexa e participativa demanda cidadáns cada vez 

máis responsables e formais. Elevar os niveis de educación actuais é unha decisión 

esencial para favorecer a convivencia pacífica e o desenvolvemento cultural da 

sociedade.

A educación é a chave desta transformación mediante a formación de persoas 

activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, desexosas de 

participar na sociedade á que pertencen, de crear valor individual e colectivo, 

capaces de asumir como propio o valor do equilibrio entre o esforzo e a 

recompensa.

(…) É necesario adquirir desde idades temperás competencias transversais, como o 

pensamento crítico, a xestión da diversidade, a creatividade ou a capacidade de 

comunicar, e actitudes crave como a confianza individual, o entusiasmo, a 

constancia e a aceptación do cambio. (…) De igual modo, “é necesario xerar a 

convicción de que o sistema educativo recompensa de maneira transparente e 

equitativa o rendemento que se logre nos obxectivos educativos, e que 

recoñece especialmente a súa contribución á mellora do ambiente”.

“No contexto do cambio metodolóxico que esta Lei orgánica propugna, 

abórdase esta necesidade de forma transversal ao incorporar a educación cívica e 

constitucional a todas as materias durante a educación básica, de forma que a 

adquisición de competencias sociais e cívicas se inclúa na dinámica cotiá dos 

procesos de ensino e aprendizaxe e se potencie desa forma, a través dunha 

formulación conxunta, a súa posibilidade de transferencia e o seu carácter 

orientador”. 



Por estes motivos, o traballo que desenvolveredes nesta edición dá 

resposta a unha necesidade educativa que afecta a alumnos con e sen 

discapacidade. Os problemas de relación entre os iguais poden ocasionar 

problemas de maior gravidade tales como o acoso escolar ou ciberacoso. 

É por iso que se fai necesario expor un traballo que propicie: un ambiente 

de convivencia, respecto, equidade, solidariedade e diálogo nas aulas dos 

centros educativos; que traballe as habilidades sociais e as emocións; que 

teña en conta o desenvolvemento dos dereitos, os valores, a empatía, a 

ética e a moralidade; que promova as habilidades para afrontar e resolver 

problemas, etc. Do mesmo xeito, é imprescindible traballar a identidade 

persoal do escolar a través do autoconcepto, a autoestima, a 

creatividade...

2. MATERIAL EDUCATIVO DO CONCURSO

O equipo de expertos en acoso escolar da doutora Fuensanta Cerdeira, da 

Facultade de Psicoloxía da Educación da Universidade de Murcia, expuxo os 

obxectivos, os contidos, as actividades e os materiais pedagóxicos desta edición, 

coa finalidade de facilitar a todos aqueles docentes participantes que a implicación 

nesta iniciativa a incorporación da mellora da convivencia e as relacións 

interpersoais das materias, partindo en todo momento das competencias e 

contidos contemplados na LOMCE. Así pois, consideramos que se poden abordar 

estes aspectos desde os contidos transversais nas clases de titoría a través dos 

eixos: Ensinar a ser persoa; Ensinar a convivir e Ensinar a comportarse. Do mesmo 

xeito, é fundamental implementalo desde o currículo escolar, 

podendo traballarse na aula a través das diferentes 

Competencias Básicas e sobre todo atendendo á 

diversidade (étnica, sexual, por razón de 

discapacidade, de índole relixiosa...). Dentro 

de cada un dos eixos exponse desenvolver as 

habilidades e capacidades que destacamos: 



- Ensinar a ser persoa: habilidades de interacción social, habilidades relacionadas cos 

sentimentos e as emocións, habilidades para resolver conflitos interpersoais, etc.

- Ensinar a convivir: promover o diálogo, a equidade, a solidariedade, o respecto e a convivencia 

para previr os problemas de convivencia.

- Ensinar a comportarse: promover actividades cooperativas, traballo de temas morais e éticos, 

habilidades sociais.

A convivencia escolar pode ser traballada desde calquera área do currículo, así como desde 

o deseño dun plan de acción tutorial que involucre tanto a docentes como ás familias, 

contribuíndo deste xeito á mellora das relacións interpersoais e favorecendo un clima cívico de 

respecto que favoreza a convivencia escolar evitando que a existencia de diferenzas entre os 

alumnos provoquen situacións de discriminación ou rexeitamento desembocando en acoso 

escolar ou bullying. Aínda así, de maneira máis concreta, pasamos a describir a vinculación 

curricular en Educación Secundaria:

MATERIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Bioloxía e Xeoloxía (1º – 4º ESO)

Xeografía e Historia. 1º ciclo ESO/ 4º ESO

Lingua castelá e Literatura. 1º ciclo 
ESO e 4º ESO

Matemáticas (1º – 4º ESO)

1º Lingua Estranxeira (1º – 4º ESO)

Física e Química. 2º, 3º e 4º ESO

Economía. 4º ESO

Latín. 4º ESO

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º ESO

Iniciación á Actividade Emprendedora e 
Empresarial. 4º ESO

Tecnoloxía (1 – 4º ESO)

Educación Física (1º – 4º ESO)

Relixión ou Valores éticos(1º – 4º ESO)

Cultura Clásica (1º – 4º ESO)

Música (1º – 4º ESO)

2º Lingua Estranxeira (1º – 4º ESO)

Cultura Científica (4º ESO)

Filosofía (4º ESO)

Tecnoloxía da Información e a 
Comunicación (4º ESO)

Artes escénicas e danza (4º ESO)



O desenvolvemento da convivencia entre escolares contribúe á consecución das 

finalidades establecidas na Educación Secundaria do Sistema Educativo, recollidas no 

artigo no Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo 

básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato:

A finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria consiste en 

lograr que os alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos 

da cultura, especialmente nos seus aspectos humanístico, artístico, 

científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles hábitos de 

estudo e de traballo; prepararlles para a súa incorporación a 

estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formarlles para 

o exercicio dos seus dereitos e obrigacións na vida como cidadáns.

3.1. FINALIDADES

3. VINCULACIÓN CO CURRÍCULO ESCOLAR 

A participación neste concurso favorecerá a acción educativa do profesor na aula, ao 

integrar as experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarse aos seus ritmos de 

traballo dentro de cada materia.



Segundo o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se 

establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do 

Bacharelato, concretamente no artigo 2 (p.172), determina as seguintes 

competencias crave:

3.2. COMPETENCIAS

Comunicación Lingüística.

Competencia Matemática e Competencia Básica en Ciencia e 

Tecnoloxía.

 Competencia Dixital.

Aprender a Aprender.

Competencia social e cidadá.

Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor.

Conciencia e Expresións Culturais.

1

2

3

4

5

6

7

As bases do Concurso ONCE, promoven a consecución de cada unha 

destas competencias, xa sexa polo contido, a metodoloxía utilizada 

ou as actividades propostas. Porén, dedicaremos especial atención 

desde a terceira ata a sétima.

 Consideramos que haberá un desenvolvemento da 

comunicación lingüística a través da expresión oral e o diálogo 

para acordar e a expresión escrita e oral da audiodescripción 

que acompañará ao cartel publicitario.

 A Competencia Matemática e Competencia básica de 

Ciencia e Tecnoloxía, poñerase en funcionamento a través da 

fabricación do cartel publicitario, ao ter en conta medidas 

idóneas, proporcionalidades destinadas á imaxe e texto, así 

como as técnicas, materiais e programas empregados para a 

elaboración do cartel.

  A Competencia Dixital traballarase por medio do 

tratamento das imaxes e texto, dixitalización do cartel 

resultante e envío á plataforma ONCE.



 A reflexión sobre o concepto bullying e 

a observación e análise de situacións de 

acoso escolar, así como o descubrimento 

en cada un de como pode intervir para 

evitar e poñer freo a estas situacións supón 

o desenvolvemento da competencia de 

Aprender a Aprender.

 A adquisición da Competencia social e 

Cívica é unha das máis traballadas, pois na 

realización do cartel débense empregar 

habilidades sociais propias do traballo 

cooperativo, o respecto e a tolerancia 

respecto da diversidade (étnica, sexual, por 

razón de discapacidade, relixiosa...) dos 

alumnos, favorecendo a integración dos 

alumnos.

 Descubrir que os alumnos son capaces 

de implicarse nas iniciativas prosociais de axuda ao outro, propoñendo ideas e levando a cabo o 

proxecto proposto, ademais da súa competencia cívica, contribúe a potenciar o seu sentido de 

iniciativa e espírito emprender.

 Por último, a Competencia de Conciencia e Expresións Culturais trabállase a través do respec-

to á liberdade de expresión, o fomento da creatividade, aprender a encaixar as críticas, e expresar 

desde un enfoque artístico-cultural a denuncia ás situacións de acoso escolar no cartel publicitario.



O artigo 11 do Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se 

establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do 

Bacharelato, contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 

capacidades que lles permitan:

 a)     Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os 

seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática.

 b)    Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 

individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz 

das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

 c)    Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 

sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, 

así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

 d)  Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver 

pacificamente os conflitos.

 e)    Desenvolver destrezas básicas na utilización 

das fontes de información para, con sentido crítico, 

adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación.

.

3.3. OBXECTIVOS



3. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO DE PRIMARIA

La participación en este concurso favorecerá la acción educativa del profesor en el aula, al 

integrar las experiencias y aprendizajes del alumnado y adaptarse a sus ritmos de trabajo 

dentro de cada materia.

A participación neste concurso favorecerá a consecución dos obxectivos xerais de Educación 

Secundaria: a, b, c, d,e, g, h, l, m e n anteriormente expostos.

 f)      Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 

estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

 g)   Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

 h)    Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, 

tanto en galego como en castelán, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no 

coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.

  i)    Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de 

maneira apropiada.

 j)     Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia 

propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

 k)    Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.

 l)    Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación.



3.4. CONTIDOS

Segundo os contidos establecidos pola LOMCE (Lei orgánica 8/2013, do 9 de 

decembro, para a mellora da calidade educativa) para a etapa de Educación 

Secundaria estableceuse unha vinculación cos contidos sobre a prevención do 

acoso escolar en diferentes materias. Inicialmente expóñense as materias desde as 

cales se poden traballar estes contidos e a finalidade educativa establecida na 

LOMCE para cada unha delas. Posteriormente, preséntase en forma de táboa a 

relación entre os contidos LOMCE de cada materia, os contidos do acoso escolar e 

ciberacoso e as actividades que se detallarán nos documentos referentes ao dossier 

de prácticas e á unidade didáctica.

• Bioloxía e Xeoloxía. “Adquirir unha cultura científica, identificarse como axentes 
activos e recoñecer que das súas actuacións e coñecementos dependerá o 
desenvolvemento do medio que os rodea”.

• Xeografía e Historia. “Coñecer o espazo onde se desenvolven as sociedades, os 
recursos naturais e o uso que se deu a estes achéganos datos sobre o pasado e 
permítennos facernos idea dalgúns dos problemas do futuro”.

• Lingua castelá e Literatura. “Desenvolver a competencia comunicativa do 
alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, 
sociolingüística e literaria; e achegar as ferramentas e os coñecementos necesarios 
para desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación comunicativa da vida 
familiar, social e profesional”. 

• Matemáticas. “Constitúen unha forma de mirar e interpretar o mundo que nos 
rodea, reflicten a capacidade creativa, expresan con precisión conceptos e 
argumentos, favorecen a capacidade para aprender a aprender e ten un carácter 
instrumental, especialmente no proceso científico e tecnolóxico e como forza 
condutora no desenvolvemento da cultura e as civilizacións (1 e 2 ESO) resolver 
problemas diversos en situacións cotiás; en concreto, engloba os seguintes aspectos 
e facetas: pensar, modelar e razoar de forma matemática, expor e resolver 
problemas, representar entidades matemáticas, utilizar os símbolos matemáticos, 
comunicarse coas Matemáticas e sobre as Matemáticas, e utilizar axudas e 
ferramentas tecnolóxicas (3º e 4º ESO).  

• Física e Química. “Dotar ao alumno de ferramentas específicas que lle permitan 
afrontar o futuro con garantías, participando no desenvolvemento económico e 
social ao que está ligada a capacidade científica, tecnolóxica innovadora da propia 
sociedade”. 

FINALIDADE LOMCE DAS MATERIAS



• 1ª Lingua Estranxeira.   O alumno “está mellor preparado para integrarse e participar 
nunha variedade de contextos e de situacións que supoñen un estímulo para o seu 
desenvolvemento, e mellores oportunidades, nos ámbitos persoal, público, 
educativo ou académico, ocupacional e profesional”.

• 2ª Lingua Estranxeira. “Desenvolver no alumnado a capacidade de integrar e de 
poñer en xogo as actitudes, os coñecementos e as destrezas que lle permitan 
comunicarse en situacións específicas no mundo real”.

• Educación Física. “Desenvolver nas persoas a súa competencia motriz, entendida 
como a integración dos coñecementos, os procedementos, as actitudes e os 
sentimentos relacionados sobre todo coa conduta motora; para a súa consecución 
non é suficiente coa mera práctica, senón que é necesario a análise crítica que afiance 
actitudes, valores referenciados ao corpo, ao movemento e á relación co ambiente 
que os rodea: deste xeito, o alumnado logrará controlar e dar sentido ás propias 
accións motrices, comprender os aspectos perceptivos, emotivos e cognitivos 
relacionados coas devanditas accións e xestionar os sentimentos relacionados coas 
mesmas, ademais de integrar coñecementos e habilidades transversais como o 
traballo en equipo, o xogo limpo, o respecto ás normas, e a seguridade entre outras”.  

• Educación Plástica, Visual e Audiovisual.  “Maior autonomía na creación de obras 
persoais, axudando a planificar mellor os pasos para seguir na realización de 
proxectos artísticos, tanto propios como colectivos”.

• Música. “Favorece o desenvolvemento integral dos individuos, intervén na súa 
formación emocional e intelectual, a través do coñecemento do feito musical como 
manifestación cultural e histórica, e contribúe ao afianzamento dunha postura aberta, 
reflexiva e crítica no alumnado”. 
• Relixión ou Valores Éticos. “Dotar aos alumnos e alumnas dos instrumentos de 
racionalidade e obxectividade necesarios para que os seus xuízos valorativos teñan o 
rigor, a coherencia e a fundamentación racional que requiren co fin de que as súas 
eleccións sexan dignas de guiar a súa conduta, a súa vida persoal e as súas relacións 
sociais”.
• Tecnoloxía. “Toma de decisións relacionadas con procesos tecnolóxicos, con 
sentido crítico, con capacidade de resolver problemas relacionados con eles e, en 
definitiva, para utilizar e coñecer materiais, procesos e obxectos tecnolóxicos que 
facilitan a capacidade de actuar nun ambiente tecnificado que mellora a calidade de 
vida” .
• Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. “Asumir riscos, ser innovador, 
ter dotes de persuasión, negociación e pensamento estratéxico tamén se inclúen 
dentro das competencias que deben ser mobilizadas na mocidade para contribuír a 
formar cidadáns dotados de capacidade para o emprendemento”.
• Cultura Clásica. “Tomar conciencia da supervivencia, influencia e presenza de 
moitos destes aspectos na cultura occidental, mellorando deste xeito a súa 
comprensión do que constitúe a súa identidade cultural e das diversas 
manifestacións que a definen”. 



• Cultura Científica (4º ESO). “O desenvolvemento social, económico e 
tecnolóxico dun país, a súa posición nun mundo cada vez máis competitivo e 
globalizado, así como o benestar dos cidadáns na sociedade da información 
e do coñecemento, dependen directamente da súa formación intelectual e, 
entre outras, da súa cultura científica”.
• Economía. “Percibir e coñecer o mundo que nos rodea, e analizar e 
profundar nas relacións humanas desde aspectos micro e 
macroeconómicos, incluíndo diferentes variables de contexto; facilita a 
comprensión dos conceptos utilizados habitualmente na economía e no 
mundo empresarial”.
• Latín. “Introducir ao alumnado no coñecemento dos aspectos esenciais da 
lingua e a cultura latina, facendo fincapé ao mesmo tempo no papel que 
estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas romances e 
da cultura occidental”.
• Filosofía. “Que sexa capaz de pensar e comprender, abstraéndose 
racionalmente do campo concreto estudado en cada unha das outras 
materias, para centrarse naquilo que caracteriza especificamente á filosofía, 
isto é, reflexionar, razoar, criticar e argumentar, utilizando o modo de 
preguntar radical e último que lle é propio, sobre os problemas referidos á 
totalidade da vivencia humana, e iso sen deixar de lado a súa capacidade de 
transformación e cambio tanto do individuo como da sociedade”.
• Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. “  Aumentar o control sobre a 
súa saúde e mellorala e, así mesmo, permítelles comprender e valorar o 
papel da ciencia e os seus procedementos no benestar social”
• Tecnoloxías da Información e a Comunicación.   “Prepara ao alumnado 
para desenvolverse nun marco adaptativo; máis aló dunha simple 
alfabetización dixital centrada no manexo de ferramentas que quedarán 
obsoletas nun curto prazo de tempo, é necesario dotar dos coñecementos, 
destrezas e aptitudes para facilitar unha aprendizaxe permanente ao longo 
da vida, de forma que o alumnado poida adaptarse con versatilidade ás 
demandas que xurdan no campo das TIC”.
• Artes escénicas e danza.   “Constatar e valorar a creación artística cando se 
pon ao servizo dunha arte específica como a Danza e o Teatro; e crear unhas 
bases firmes nas que se fundamente tanto o camiño percorrido polas Artes 
Escénicas e a Danza como para servir de apoio para a súa formación 
integral, física, estética e cultural”.



3.4.1. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA.

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 4

Bloque 3

A experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: 

obtención e selección de información a 

partir da selección e recollida de mostras 

do medio natural.

Regulación de códigos deontolóxicos e 

éticos na extracción de mostras, o que se 

relaciona coa educación moral esencial 

para o funcionamento da sociedade.

Establecemento das características que 

fan o centro e a aula habitable (dereitos, 

obrigacións, normas, etc.).

Interdependencia das persoas para cubrir 

as súas necesidades vitais. Todos somos 

vulnerables. Todos estamos necesitados.

A biosfera. Características que fixeron da 

Terra un planeta habitable.

Funcións vitais: nutrición, relación e 

reprodución.

Romper a estrutura de relación 

xerarquizada sobre a que se asenta a 

dominación-submisión (patrón vinculado á 

violencia) e promover o encontro ético 

desde a responsabilidade co outro.

Sistemas de clasificación dos seres vivos. 

Concepto de especie. Nomenclatura 

binomial.

Enfermidades asociadas a un ambiente 

educativo predominantemente violento 

(fobias escolares, ansiedade, depresión, 

deterioración da autoestima, etc.) 

A saúde e a enfermidade. Enfermidades 

infecciosas e non infecciosas. Hixiene e 

prevención.

O asentamento de determinados patróns 

de comportamento violento na conduta, 

problemas asociados e dificultades para 

romper esas condutas e motivacións para 

promover o cambio.

As sustancias adictivas: o tabaco, o alcol e 

outras drogas. Problemas asociados.

Promover a igualdade, a non 

discriminación por cuestións físicas e 

sociais de popularidade e liderado.

A reprodución humana. Anatomía e 

fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios 

físicos e psíquicos na adolescencia.
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Bioloxía e Xeoloxía. (1º e 3º da ESO)



Bloque 6

Bloque 7

Factores que producen 

desequilibrios nos ecosistemas.

Identificación dos elementos 

perturbadores da convivencia. 

Recoñecemento das emocións que 

producen desequilibrios nun mesmos 

(autorregulación)

Traballo de investigación sobre a 

convivencia, conflitos, bullying, valores 

democráticos, cidadanía,

Proxecto de investigación en equipo.
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Bloque 1

Bloque 3

Bloque 4

A evolución humana: proceso de 

hominización.

Posibilidades de cambio do ser humano. 

Capacidade de desenvolvemento 

humano e perfeccionamento. Romper co 

automatismo de condutas disruptivas e 

violentas.

Tolerancia cero á violencia.Factores limitantes e adaptacións. Límite 

de tolerancia.

Efectos da conduta violenta nos outros, 

na aula e na convivencia do centro.
Impactos e valoración das actividades 

humanas nos ecosistemas.

Proxecto de investigación.
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Bioloxía e Xeoloxía. (4º ESO)



Bloque 1

Bloque 2

 O medio físico.

Responsabilidade moral ante as situacións. 

Responsabilidade cívica ante a convivencia 

en contextos comunitarios.

Participación e implicación na vida escolar, 

paralelismo co sector produtivo. 

Reconducir a actividade pasiva ou 

destrutiva cara a actividades produtivas.

 O espazo humano.
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Bloque 2

Bloque 6

Bloque 7

Bloque 9

Bloque 10

A era das revolucións liberais.
Promover o cambio cara unha convivencia 

pacífica e respectuosa. Non bullying,

Bloque 4 O Imperialismo do século XIX e a 

Primeira Guerra Mundial.

Consecuencias das condutas violentas, 

necesidade de tratamentos de paz. 

Elaborar un tratamento de paz individual e 

de aula.
As causas e consecuencias da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945)

Instrumentalización y anulación del otro.A ditadura de Franco en España.

Responsabilidade tecnolóxica 

(Ciberbullying).

O que somos é froito do que vivimos e o 

que seremos esta por determinar. Abrir a 

porta á esperanza, á vontade de querer 

cambiar as cousas. Romper o acoso 

escolar.

A Revolución Tecnolóxica e a 

Globalización a finais do século XX e 

principios do XXI.

 A relación entre o pasado, o presente e o 

futuro a través da Historia e a Xeografía. 
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Xeografía e Historia. 4º ESO

3.4.2. XEOGRAFÍA E HISTORIA.

Xeografía e Historia. 1º ciclo ESO



Bloque 1

Bloque 2

Comunicación oral: escoitar e falar.
 Importancia da comunicación, denunciar 

situacións de bullying, expresión asertiva 

dos dereitos...

Textos temática Comunicación escrita: ler e escribir.

Bloque 3

Composición de frases, de 

audiodescripión ou guión nas actividades 

das sesións do concurso ONCE contra o 

acoso escolar. 

Coñecemento da lingua. 

Bloque 4
Valores relacionados coa convivencia nos 

textos literarios
 Educación literaria.
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Bloque 1

Bloque 4

Bloque 5

Proceso aplicado ao bullying.

Funcións. Análise e descrición cualitativa de 

gráficas que representan fenómenos do ambiente 

cotián e doutras materias. Análise dunha situación 

para partir do estudo das características locais e 

globais da gráfica correspondente. Análise e 

comparación de situacións de dependencia 

funcional dadas mediante táboas e enunciados. 

Interpretar datos estatísticos 

sobre o acoso escolar.
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Matemáticas. 1º e 2º ESO 

3.4.3. LINGUA CASTELÁ E LITERATURA. 
1º CICLO ESO e 4º ESO

3.4.4. MATEMÁTICAS

Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

Planificación do proceso de resolución de 

problemas. Estratexias e procedementos postos en 

práctica: Reflexión sobre os resultados: 

Estadística e probabilidade. 



Bloque 1

Bloque 4

Bloque 5

Proceso aplicado ao 

bullying.

Funcións. Análise e descrición cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos do ambiente cotián e doutras 

materias. Análise dunha situación para partir do estudo 

das características locais e globais da gráfica 

correspondente. Análise e comparación de situacións de 

dependencia funcional dadas mediante táboas e 

enunciados. 

Interpretar datos estatísticos 

sobre o acoso escolar.
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas. 
3º e 4º ESO 

Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

Planificación do proceso de resolución de problemas. 

Estratexias e procedementos postos en práctica, 

reflexión sobre os resultados. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e 

afrontar as dificultades propias do traballo científico.

Estadística e probabilidade. 

Bloque 1  Utilización das tecnoloxías da 

información e a comunicación.

Ciberbullying

Código ético e disciplinario.O traballo no laboratorio.

Centrado en bullying.Proxecto de investigación.

Bloque 3 Identificar os cambios que o grupo aula 

está disposto a asumir respecto ao acoso 

escolar.

Os cambios.

Bloque 4 A forza, a característica habitual do 

agresor. Aprender a canalizar a forza.

O movemento e as forzas.
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3.4.5. FÍSICA E QUÍMICA. 2º, 3º e 4º ESO



Bloque 
1  e 3

Bloque 
2 e 4

Textos sobre o acoso escolar. 

Campañas de sensibilización 

internacionais

Produción de textos orais e escritos: expresión 

e interacción. 

Tradución da autodescrición e do 

guión.
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3.4.6. PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA. 1º, 2º, 3º E 4º ESO 

 Comprensión de textos orais e escritos.

Global Textos sobre o acoso escolar.
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3.4.7. SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA.1º, 2º, 3º E 4º ESO

Comprensión de textos orais. Produción de 

textos orais: expresión e interacción. 

Comprensión de textos escritos. Produción de 

textos escritos: expresión e interacción. 

Global Xestión de conflitos. Control da 

emocionalidade negativa. Analizar os 

riscos e as posibilidades de 

afrontalos. Utilizar as tic para 

combater o acoso.
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3.4.8. EDUCACIÓN FÍSICA. 1º , 2º, 3º E 4 ESO

 Resolver situacións motrices de oposición, 

colaboración ou colaboración/oposición. 

Recoñecer os factores que interveñen na 

acción motriz e os mecanismos de control da 

intensidade. Controlar as dificultades e os 

riscos. Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación no proceso de aprendizaxe.



Global
Utilizar todos estes coñecementos 

na creación do cartel publicitario e a 

minicurtametraxe.
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3.4.9. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL. 
1º,2º, 3º E 4º ESO

Expresión Plástica Comunicación Audiovisual , 

Debuxo Técnico.

Global
Aplicados á minicurtametraxe. 

Elaborar composicións musicais de 

denuncia ao acoso escolar.
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3.4.10. MÚSICA. 1º, 2º, 3º E 4º ESO

Todos

Global
Todos os contidos relacionados co 

bullying.
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3.4.11.VALORES ÉTICOS. 1º, 2º, 3º E 4º ESO

A dignidade da persoa A comprensión, o 

respecto e a igualdade nas relacións 

interpersoais. A reflexión ética. A xustiza e a 

política. Os valores éticos, o Dereito, a DUDH e 

outros tratados internacionais sobre dereitos 

humanos. Os valores éticos e a súa relación coa 

ciencia e a tecnoloxía. 

Global

Símil entre sistema e maquinaria e o 

proceso Bullying. Elaboración de 

produtos tecnolóxicos sobre a 

temática do acoso escolar.
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3.4.12.TECNOLOXÍA. 

Proceso de expresión e comunicación técnica 

resolución de problemas tecnolóxicos. Materiais 

de uso técnico. Estruturas e mecanismos: 

máquinas e sistemas. Tecnoloxías da Información 

e a Comunicación. 

Tecnoloxía 1 ciclo ESO



Bloque 1 
Ciberbullying. Deseño de recursos 

para combater o acoso escolar.
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 Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

Bloque 6 Ciberbullying.Tecnoloxía e sociedade. 

Tecnoloxía 4º ESO 

Global

Entender o liderado positivo e 

emprender significa que sabe valorar 

o talento particular. Realizar un 

proxecto empresarial sobre o acoso 

escolar.
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3.4.12. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E 
EMPRESARIAL.

 Autonomía persoal, liderado e innovación. 

Proxecto empresarial. 

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 1º ciclo ESO

Bloque 1
Programas de personalización e 

desenvolvemento humano para combater a 

violencia.
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Autonomía persoal, liderado e 

innovación.

Bloque 2

Creación dunha empresa para afrontar o 

Acoso escolar. Potencia o activismo e a 

capacidade emprendedora contra o acoso 

escolar.

Proxecto de empresa. 

Bloque 3

Estudo das necesidades na loita contra o 

bullying, importancia de buscar recursos, 

apoios e servizos externos que nos axuden 

a afrontar o acoso escolar.

Finanzas. Estudio das necesidades e 

procura da financiación.

Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º ESO



Bloque 1 
Localizar no mapa os lugares principais de acoso e 

aumentar o compromiso de protección nos mesmo.
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 Localizar nun mapa fitos 

xeográficos relevantes.

Bloque 3
Romper os prexuízos sobre os outros e os mitos sobre 

a violencia.
Mitoloxía 

Bloque 4
Como expresión critico-social (cartel publicitario e 

minicurtametraxe do concurso ONCE).
Arte. 

Bloque 5
Formas de relacións, de organizarse na aula, a 

importancia das normas, os roles de cada alumno...
Sociedade e vida cotiá. 

Bloque 1 
Aplicado ao acoso escolar.
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 Procedementos de traballo. 

Bloque 3
Consecuencias a longo prazo. Responsabilidade 

moral.

Avances tecnolóxicos e o seu 

impacto ambiental. 

Bloque 4
Dignidade como persoa, asertividade, dereitos e 

deberes...
Calidade de vida. 

3.4.14. CULTURA CIENTÍFICA. 4º ESO

3.4.13. CULTURA CLÁSICA. 1º, 2º E 4º ESO 



Bloque 1  Todo ten o seu efecto. Consecuencias do acoso 

para o agresor, impacto na comunidade.
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 A economía e o seu impacto na 

vida dos cidadáns. A escaseza, a 

elección e a asignación de recursos. 

O custo de oportunidade. 

Bloque 2
 Eficacia das iniciativas para previr o acoso 

escolar. Espertar a capacidade critica.

 Proceso produtivo e factores 

produtivos. 

Bloque 3
Necesidade de implicación e responsabilidade 

na comunidade educativa contra o acoso 

escolar. Contrato do agresor para promover o 

cambio de conduta.

Implicacións dos contratos 

financeiros. 

Bloque 4
Respecto cara as desigualdades. Promover a 

solidariedade a conduta prosocial.
Desigualdades económicas e 

distribución da renda. 

3.4.15. ECONOMÍA. 4º ESO

3.4.16.LATÍN. 4º ESO

Bloque 5
Cidadanía e convivencia en Roma, 

paralelismo co centro escolar.
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Roma: historia, cultura e civilización.

Bloque 6
Glosario sobre convivencia. Orixe 

etimolóxico.
Textos.



3.4.17.FILOSOFÍA. 4º ESO 

Bloque 1

Bloque 3

Bloque 2

A Filosofía: reflexionar e argumentar, de forma 

escrita e oral, sobre o interese, especificamente 

humano, por entenderse a si mesmo e ao que lle 

rodea. 

Reflexionar e analizar procesos 

bullying desde unha perspectiva 

filosófica da interrogación.

Desenvolvemento emocional, 

construción da identidade 

persoal. 

Identidade persoal: coñecer e explicar as teses 

centrais dalgunhas teorías sobre a personalidade. 4. 

Recoñecer as etapas do desenvolvemento da 

identidade persoal, reflexionando sobre os factores 

que determinan o éxito e o fracaso. Identificar a 

función e importancia da motivación como factor 

enerxético e direccional da vida humana nas súas 

múltiples dimensións, consideración ao ser humano 

como animal racional. Valorar a importancia da 

interrelación entre a motivación e o ámbito afectivo 

para dirixir a conduta humana en diferentes 

direccións e con distinta intensidade. 

Pedagoxía da alteridade, a acollida 

e responsabilidade ante o outro, 

como aspectos esenciais de 

potenciación do ser humano e 

prevención do acoso.

Socialización. Identificar ao outro tal como é na súa 

individualidade e, ao mesmo tempo, identificalo como 

un alter ego que comparte un espazo e unhas 

circunstancias comúns, dando lugar á 

intersubxectividade. 2. Recoñecer a dimensión social e 

cultural do ser humano, identificando e distinguindo os 

conceptos de cultura e de sociedade. 

Romper mitos. Romper con certos 

determinismos no acoso escolar.

Pensamento. Comprender algúns dos principais 

tipos de verdade.Bloque 4

Bloque 6

Aplicar estes contidos no acoso 

escolar, xa que se trata de educar 

no valor da liberdade, a esperanza 

de cambio...

Transformación. Coñecer os dous significados do 

concepto de liberdade de acción. Recoñecer a 

capacidade humana da creatividade. Coñecer e 

aplicar algunhas técnicas de desenvolvemento da 

creatividade. 
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Bloque  3

Bloque 4

Utilizar adecuadamente as TIC na procura, 

selección e procesamento da información 

sobre o acoso escolar, así como elaboración de 

materiais de sensibilización cara ao mesmo.

Proxecto de investigación.

Participar, valorar e respectar o traballo 

individual e en grupo, aprendendo a non 

discriminar a ninguén. Presentar e defender en 

público o proxecto de investigación realizado.
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 3.4.18 CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL. 4º ESO

Investigación, Desenvolvemento e 

Innovación (I+D+i). Importancia para a 

sociedade. Innovación.

Global

Ciberbullying. Responsabilidade tecnolóxica. 

Campañas de sensibilización en rede. 

Repositorio de webs sobre o acoso escolar.
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3.4.19. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN. 4º ESO

 Todos. 

Global

 Aplicar todos estes 

coñecementos nos contidos 

do acoso escolar. 

Minicurtametraxe.
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3.4.20. ARTES ESCÉNICAS E DANZA. 4º ESO 

Desenvolver capacidades e destrezas lingüísticas orais 

e escritas, non verbais, xestuais e mímicas que 

aumenten o acervo expresivo e o repertorio 

comunicativo. 6. Xerar recursos para desenvolver un 

maior coñecemento de si mesmo e unha personalidade 

autónoma e independente. 

Creación e expresión en teatro, danza, e outras artes 

escénicas.
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