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O documento que presentamos a continuación, é un resumo da proposta de actividades 

para realizar ao longo de 3 sesións (2 de sensibilización, que constan de dúas actividades 

cada unha, e 1 para a realización da minicurtametraxe de sensibilización contra o acoso 

escolar). O desenvolvemento ampliado de cada unha delas pódese consultar no documen-

to titulado “Desenvolvemento da Unidade Didáctica de Formación Profesional Básica”.

As sesións de sensibilización son optativas, e teñen o obxectivo ensinar como previr, detec-

tar e actuar ante diferentes situacións de acoso. Destinaremos dúas sesións a traballalo:

 Fomentar a Fomentar a solidariedade, a equidade, o respec-

to da diferenza e a diversidade (étnica, sexual, por razón de discapa-

cidade, relixiosa...).

 Reflexionar sobre o coñecemento dun mesmo e dos demais, 

o recoñecemento das diferenzas, o dereito á non discriminación e que 

xuntos, en convivencia, non seremos indiferentes contra o acoso 

escolar.

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

Actividade 1. DESCUBRINDO AS NOSAS 
DIFERENZAS SEN SER INDIFERENTES

Analizaremos cos alumnos diferentes casos prácticos que permitirán:

      Analizar cos alumnos os valores que sustentan a convivencia na aula e no centro 

escolar.

   Concienciar ao alumnado da xeneralización e riqueza da diversidade seguindo o 

lema do concurso, todos somos diferentes pero non indiferentes.

   Desenvolverase mediante as actividades 1 e 2.



• Reflexionar sobre as nocións básicas de identificación e 

conceptualización do acoso escolar ou ciberacoso para descubrir:

 Que estamos todos implicados (acosado, acosador, espectadores, 

non implicados, familiares, profesorado e o resto de axentes educativos e 

sociais).

 Que é acoso escolar e que non é, causas polas que puido pasar 

desapercibido, factores de risco, etc.

 

 Valorar posibles carencias e suxestións de mellora co fin de evitar 

situacións de acoso.

 Fomentar o seguimento polo alumnado das normas básicas 

consensuadas para a convivencia na aula e no centro.

 Romper co determinismo condutual do acoso, recoñecendo diferentes 

alternativas de xestión dos con�itos.

 Promover o diálogo asertivo e as habilidades socio-emocionais 

como ferramentas para actuar ante o acoso escolar.

 Recoñecer que a pasividade e o silencio fainos 

cómplices ante o acoso escolar.

 Desenvolverase mediante as actividades 3 e 4.

 

Actividade 2. TODOS PARA UN E UN PARA TODOS

Crearase a 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. Alí analizaranse as normas básicas do plan de convivencia do centro:

SESIÓN 2: ACTIVISTAS CONTRA O ACOSO 
(OPCIONAL)



 Aprenderán a non silenciar o acoso, a como denunciar a conduta 

violenta, como buscar apoios en caso da vítima, etc. 

 Poderase contemplar a figura do alumno axudante.

 Poderán crear un protocolo de actuación para que os alumnos con e 

sen discapacidade saiban como actuar ante o acoso escolar con responsabi-

lidade, equidade, compromiso, etc.

Actividade 3. Sempre hai alternativas.

Actividade 4. A TÚA AXUDA ANTE O ACOSO

Utilizando o role playing os alumnos poderán:

A través de ligazóns web, os alumnos con e sen discapacidade, poderán 

comprobar a pertinencia de actuar contra o acoso e que estratexias 

empregar.

 Darse de conta de que unha mesma historia pode acabar con 

diferentes alternativas (conduta pasiva, violenta e asertiva). Tomar 

conciencia da diversidade de respostas que existen ante o acoso.

 Promover habilidades sociais, expresión e desenvolvemento 

emocional, resolución de conflitos, a creatividade, a interdependencia, 

ética e moralidade, empatía, equidade, solidariedade...

 Realizarase un debate no cal se analizarán os distintos puntos de 

vista de forma asertiva, fomentando o dereito á non discriminación.



 A clase decidirá como realizar o traballo.

 Realizarase a minicurtametraxe e o guión, para o que se poderán utilizar diferentes 

recursos técnicos e artísticos así como os recursos materiais, tecnolóxicos e innovadores 

que se queiran introducir (efectos de son, localización, imaxes, créditos, música, etc.).

 Desenvolverase mediante a actividade 5.

Actividade 5. UN VÍDEO QUE CONMOVE E PROMOVE

Realizaremos a minicurtametraxe de sensibilización xunto ao guión da mesma, para o 

que se poderán utilizar diferentes recursos materiais e tecnolóxicos, así como os recursos 

técnicos e artísticos de tal maneira que non existirán barreiras para a aprendizaxe e a 

participación. Destínanse, para o seu desenvolvemento os seguintes pasos a realizar:

SESIÓN 3: SESIÓN EXPRÉS: CREACIÓN DA MINICURTAMETRAXE 
DE SENSIBILIZACIÓN (OBRIGATORIO)

 A partir deste momento, comezarase a crear a minicurtametraxe para concienciar e 

sensibilizar ante o acoso escolar, que será obrigatoria, onde:

 Comezar coa profundización nos coñecementos básicos do acoso escolar. A 

técnica da chuvia de ideas permitirá identificar entre todos os aspectos esenciais do 

acoso escolar.

 Preprodución: deseño dos personaxes, elaboración do guión, creación de 

escenas e diálogos, escolla das localizacións, selección do equipo artístico e técnico, 

vestiario, mobiliario, etc. 

 Produción e rodaxe para a realización da minicurtametraxe poderán contar con 

recursos técnicos e artísticos, así como con elementos materiais, tecnolóxicos e innova-

dores que queiran introducir.

 Elección dun título para a minicurtametraxe que non superará os 140 caracteres.

 Posprodución: edición e montaxe da curtametraxe. Para tal fin, é necesario 

escoller o material dixital elaborado na fase de produción, e poderanse incorporar 

imaxes, sons e créditos. 

 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. 



OBSERVACIÓNS

Este contido foi elaborado polos especialistas do Departamento de Psicoloxía Evolutiva e 

da Educación da Universidade de Murcia:

    María Inmaculada Méndez Mateo

    María de los Ángeles Hernández Prados

    Antonio Pérez Manzano

 O plan de traballo e a asignación de tarefas dependerá da diversidade do alumnado, 

sendo este un traballo integral realizado por todos. É importante que os alumnos se sintan 

incluídos no proceso e que se respecten os diversos ritmos de aprendizaxe para interiorizar as 

ideas expostas sobre o acoso escolar.

 Premiarase tanto a participación como o respecto, a tolerancia, a colaboración e a 

inclusión de todos.

 Será fundamental a toma de decisións democrática entre todos os alumnos para 

escoller o aspecto que desexan reflectir na súa minicurtametraxe.

 Para a sesión será idóneo preparar previamente os recursos materiais e tecnolóxicos 

que posibiliten a gravación do vídeo (é posible empregar un smartphone o unha tablet) para 

que os alumnos dispoñan de todo o día da actividade.

 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 partici-

pantes no vídeo (consultar Bases Legais).

 No caso de usar música na minicurtametraxe, esta estará libre de dereitos para evitar 

incompatibilidades ou rexeitamentos da plataforma YouTube. 

 O xurado valorará especialmente a creatividade, a mensaxe transmitida, o guión e a 

accesibilidade do vídeo.

 Aqueles profesores que opten por realizar unha sesión exprés, poden utilizar tanto o 

material exposto para cada unha das sesións anteriores, como optar por seguir as indicacións 

que se ofrecen nos materiais para a devandita sesión.


