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SENSIBILIZACIÓN (OBRIGATORIO)
Aquí ofrecemos un modo rápido e sinxelo de desenvolver o voso traballo de participación.
En tan só unha hora, poderedes axudar aos vosos alumnos, con e sen discapacidade, a
descubrir que é o acoso escolar e o ciberacoso, como previr, detectar e actuar ante diferentes
situacións de acoso. Iso permitirá realizar, posteriormente, o traballo para presentar como clase:
unha minicurtametraxe de sensibilización que reﬂicta a actitude do alumnado ante o acoso
escolar,

mostrando

a

súa

intolerancia

cara

a

este

tipo

de

condutas violentas,

independentemente do motivo-causa que a propicie, pero especialmente se está sustentada
na diversidade (étnica, sexual, por razón de discapacidade, de índole relixiosa...). A
minicurtametraxe (como máximo dun minuto de duración) deberá ir acompañada do seu
guión e dun título que non superará os 140 caracteres. (Para saber máis sobre como organizar
o traballo de clase, consulte as páxinas 4 e 5 do documento "PRESENTACIÓN DO CONCURSO").

1. XUSTIFICACIÓN
Vivimos na era da dixitalización, na que a comunicación audiovisual se potenciou e
incorporou a diversos contextos, incluído o escolar. A educación introduciu novas
formas de expresión das ﬁnalidades educativas, entre elas o cartel publicitario, os
vídeos educativos, os blogues, presentacións visuais, etc., ademais de contemplar a
necesidade de educar ao alumnado na adquisición da competencia dixital.
Existen vídeos e curtametraxes que non foron deseñados cunha ﬁnalidade educativa
e que se utilizan como recursos en educación. Nesta ocasión, o vídeo é o resultado
dun proceso educativo que pretende abordar a problemática do acoso escolar
potenciando a implicación de todos nesta batalla. O realmente relevante non é a
calidade cinematográﬁca do vídeo, senón a relevancia da mensaxe que transmite
e do seu potencial educativo.

Son moitas as experiencias de elaboración de vídeos educativos levadas a cabo desde
diferentes materias que poden consultarse na internet. Por outro lado, os adolescentes
están familiarizados con esta linguaxe e resúltalles atractivo e motivador. Aproveitando esta
motivación, os alumnos vense inmersos en procesos de investigación (documentación de
temáticas educativas), de expresión artística e de responsabilidade cívica, xa que a maioría
deles se centran na expresión de valores e na concienciación de problemas socio-educativos. Romper con certos determinismos no acoso escolar.

Para saber máis:
Bravo, L. (1996). Que é o vídeo educativo? Comunicar: revista cientíﬁca
iberoamericana de comunicación e educación, (6), 100-105.
Centro de comunicación e pedagoxía. Curtametraxes con valor educativo.
Algunhas pautas para o seu uso en titoría
https://www.centrocp.com/cortometrajes-valor-educativo-pautas-para-uso/

2. OBXECTIVOS

Coñecer o concepto de acoso escolar que teñen os alumnos con e sen
discapacidade.
Deﬁnir a idea xeral do que quere expresar a clase por medio da composición.
Realizar o guión para a minicurtametraxe de sensibilización.
Elaborar un título, favorecendo a expresión escrita dos alumnos.
Crear a minicurtametraxe de sensibilización potenciando a creatividade e a liberdade
de expresión artística dos alumnos, garantindo a accesibilidade universal.
Favorecer a participación activa, o traballo inclusivo e a cohesión do grupo,
promovendo a responsabilidade, o respecto e a igualdade de oportunidades.
Enviar o traballo realizado por todos os compañeiros da aula para presentar no
concurso.

3. CONTIDOS

Da mesma maneira, segundo os contidos establecidos polos reais decretos, estableceuse unha
vinculación cos contidos dos módulos que están relacionados coa creación da minicurtametraxe
de sensibilización. A continuación expóñense de forma global os contidos desta sesión, pero
recoméndase consultar o anexo 1 que se atopa ao ﬁnal do documento no que se detallan os
contidos de cada real decreto e da sesión exprés por módulos e o documento 2 deste concurso
no que se recolle a vinculación do acoso escolar nos contidos dos reais decretos.

Concepto

de

acoso

escolar,

ciberacoso,

roles

implicados

e

importancia dunha convivencia pacíﬁca.

Coñecemento das bases do concurso ONCE.

Coñecemento e práctica de proceso de investigación, de seguir un
método cuns pasos secuenciados.

Procesos

de

negociación,

toma

de

decisións

e

comunicativas necesarias para poder traballar en equipo

habilidades

Aspectos democráticos asociados á participación superadores das
relacións xerarquizadas e potenciadores da igualdade, o respecto,
tolerancia, responsabilidade, etc.

Dominio e uso de técnicas de creación, edición e manipulación de vídeos,
así como criterios de adecuación e axuste do guión á temática do concurso
e situación escollida (competencia lingüística).

Factores e aspectos a considerar na realización da minicurtametraxe: a
historia, a estrutura e a trama, os personaxes, movementos de cámara,
música, etc.

A linguaxe cinematográﬁca. O papel do título do vídeo.

Narración artística interpretativa. Pasos para a elaboración dun guión.

O valor da participación e a responsabilidade cidadá na convivencia. A
importancia de promover a implicación de todos na mellora da convivencia
escolar e promover o activismo contra o acoso escolar

4. DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN EXPRÉS

O obxectivo desta sesión é a elaboración dun vídeo educativo curto e conciso capaz
de mostrar con claridade e creatividade a realidade do acoso escolar e a importancia
de denunciar e rexeitar o mesmo.
Espérase recibir vídeos de carácter explicativo-educativo do acoso escolar para incrementar o coñecemento sobre esta temática, de carácter sensibilizador cara a esta realidade para espertar as emocións que nos axuden a empatizar cos implicados, pero sobre
todo, de carácter renovador, é dicir potenciador da conduta activa contra o acoso
escolar, promovendo un cambio do clima escolar e das relacións entre iguais. En
deﬁnitiva, as minicurtametraxes deben de ter un compoñente motivador e ser capaces de
involucrar os espectadores da mesma, espertando as súas ganas de tomar parte activa
contra o acoso escolar.
Somos conscientes da existencia de vídeos na rede sobre o acoso escolar, por iso, pedimos que a minicurtametraxe sexa inédita e de nova creación, froito da realización na
clase, garantindo a participación de todos os alumnos e favorecendo tarefas acordes ás
posibilidades e ritmos de traballo do alumnado con e sen diﬁcultades de aprendizaxe ou
discapacidade. Para facilitar a realización da minicurtametraxe a actividade dividirase en
pequenos pasos a seguir.

4.1. Que é o acoso escolar? E o ciberacoso?
DURACIÓN: 10 minutos
MATERIAIS: encerado ou papel continuo.
DESENVOLVEMENTO: para a realización da primeira
actividade utilizaremos unha metodoloxía baseada na chuvia de
ideas que permitirá identiﬁcar os aspectos esenciais do acoso
escolar. un dos alumnos será o moderador e irá escribindo no encerado
as ideas que vaian propoñendo os compañeiros relacionadas coas
nocións básicas de identiﬁcación e conceptualización do acoso escolar ou
ciberacoso para coñecer:
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.

Unha vez que os alumnos deﬁniron o que é para eles o acoso escolar e o
ciberacoso faremos ﬁncapé no enfoque do Concurso ONCE, cuxo obxectivo é
sensibilizar á comunidade educativa, especialmente ao alumnado, da
importancia de convivir democraticamente con todos aqueles que nos rodean e
previr o acoso escolar. 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:

“SOMOS DIFERENTES, NON INDIFERENTES.
activistas contra o acoso”.
Para ﬁnalizar este paso, delimitaremos entre todos de forma
consensuada en que aspecto concreto do acoso escolar imos
centrar.

4.2. PREPRODUCIÓN

DURACIÓN: 15 minutos
MATERIAIS: ordenador con acceso a internet, lapis e papel, encerado tradicional ou dixital.
DESENVOLVEMENTO: unha vez coñecida a idea que queremos expresar a través da nosa
minicurtametraxe, deberemos pensar nos personaxes, elaborar o guión, expor as escenas e os
diálogos, escoller as localizacións, vestiario, mobiliario, seleccionar o equipo artístico e técnico,
fomentando a igualdade de oportunidades e a inclusión na clase. Cada clase fará a
preprodución que considere que mellor se adapta ao que se quere representar

4.3. PRODUCIÓN E RODAXE

DURACIÓN: 15 minutos
MATERIAIS:

materiais de gravación (cámara, smartphone ou tablet), iluminación, elementos

materiais necesarios para a produción (mobiliario, vestiario, etc.)...
DESENVOLVEMENTO: para a gravación da minicurtametraxe, os alumnos poderán contar cos
recursos técnicos e artísticos que consideren, así como os elementos materiais e tecnolóxicos
dos que dispoñan.

4.4. ELABORACIÓN DEL TÍTULO
DURACIÓN:
MATERIAIS:

5 minutos
encerado tradicional ou dixital, lapis e papel continuo, ordenador…

DESENVOLVEMENTO:

os alumnos crearán e consensuarán o título da minicurtametraxe.

Trátase dun título breve e directo (non superará os 140 caracteres), que logre captar a atención
do lector sen ser de mal gusto

4.5. POSPRODUCIÓN
DURACIÓN: 10 minutos
MATERIAIS: ordenador con acceso a Internet, micrófono ou outro sistema que permita gravar
unha pista de audio ou música, programa de computador de edición de vídeos.
DESENVOLVEMENTO: posprodución: edición e montaxe da curtametraxe. Aínda que a calidade
cinematográﬁca non
é primordial,
é posible que necesitedes
fragmentos gravados e facer
4.5.
AUDIO-DESCRIPCIÓN
DELunir
CARTEL
uns mínimos retoques. Para tal ﬁn, é necesario escoller o material dixital elaborado na fase de
produción, e poderanse incorporar imaxes, sons e créditos. Deberase asegurar a accesibilidade
universal da minicurtametraxe. Para iso, será fundamental que o guión escrito sexa moi
detallado e claro (para facilitar a comprensión da peza ás persoas con discapacidade visual).
Ademais, neste paso podedes asegurarvos de que a minicurtametraxe se edita da maneira máis
concreta e clara posible. É fundamental ter en conta: iluminación, volume a utilizar, eliminar os
posibles ruídos de fondo, engadir silencios, unha voz en oﬀ que faga de narrador e explique que
ocorre cando non hai diálogo, etc.

4.6. ENVÍO DA MINICURTAMETRAXE
DURACIÓN: 5 minutos
MATERIAIS:

a minicurtametraxe, o título, o guión da curtametraxe e un computador con

conexión a Internet para o envío.
DESENVOLVEMENTO: terminada a minicurtametraxe de sensibilización, será necesario enviala
en liña a través da Zona Privada do profesor en en formato .avi/.mp4/.mov (formatos admitidos
por YouTube) cun peso máximo de 100 MB.

5 RECOMENDACIÓNS PARA A SESIÓN EXPRÉS

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
participantes 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.

NORMATIVA
- Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
- Real decreto 127/2014, do 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos especíﬁcos da
Formación Profesional Básica dos ensinos de formación profesional do sistema educativo, apróbanse catorce títulos profesionais básicos, fíxanse os seus currículos básicos e
modifícase o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos
académicos e profesionais correspondentes aos ensinos establecidos na Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.
- Real decreto 774/2015, do 28 de agosto, polo que se establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica do catálogo de Títulos dos ensinos de Formación Profesional.
- Real decreto 356/2014, do 16 de maio, polo que se establecen sete títulos de Formación Profesional Básica do catálogo de títulos dos ensinos de Formación Profesional

ANEXO: CONTIDOS REAIS DECRETOS E SESIÓN EXPRÉS
Módulos comúns para todos os títulos
MÓDULO

Ciencias
aplicadas I.

CONTIDOS LEY

CONTIDO SESIÓN EXPRÉS

Normas xerais de traballo.

Habilidades sociais, resolución de conﬂitos, etc.

Matemáticas Aplicadas ao Contexto

Autoimaxe, autoestima, autocontrol, etc.

Persoal e de Aprendizaxe dun Campo

Traballo cooperativo.

Profesional.

Coñecemento de un mesmo e dos demais.

Orientacións pedagóxicas.

Condutas responsables.

Ciencias Aplicadas ao Contexto Persoal
Ciencias
aplicadas II.

e de Aprendizaxe dun Campo

A resolución de problemas, convivencia, respecto,

Profesional. Resolución de problemas

etc.

sinxelos

Distribución espacial e proporcións.

Orientacións pedagóxicas.

Comunicación e
sociedade I.

Comunicación e
sociedade II.

Utilización de estratexias de

Escoita activa, empatía, habilidades sociais, etc.

comunicación oral en lingua castelá e

Procesos de negociación e toma de decisións.

estranxeira. Do mesmo xeito, en

A linguaxe publicitaria:

galego.

Narración e descrición (elaboración do guión)

Orientacións pedagóxicas.

Lectura e expresión oral.

Ciencias Sociais. Valoración das
sociedades contemporáneas: A
construción da propia identidade.
Orientacións pedagóxicas.

Formación en centros
de traballo.

Convivencia, valores, etc.
Dereitos humanos, etc.
Resolución de conﬂitos.
Procesos de negociación e toma de decisións.

- Matemáticas Orientadas aos Ensinos

Habilidades sociais, convivencia, respecto,

Aplicados, as

resolución de conﬂitos, valores sociais, ética, etc.

Ciencias Aplicadas á Actividade

Traballo cooperativo.

Profesional e a iniciación á Actividade

Coñecemento de un mesmo e dos demais.

Emprendedora e Empresarial.

Condutas responsables.

Contidos especíﬁcos dos títulos profesionais
TÍTULOS PROFESIONAIS

CONTIDOS REAL DECRETO

CONTIDO SESIÓN EXPRÉS

•Título Profesional Básico en Actividades
Agropecuarias.
•Título Profesional Básico en
Aproveitamentos Forestais.
•Título Profesional Básico en Artes
Gráﬁcas.
•Título Profesional Básico en Aloxamento e
Lavandería.
Educación para o consumo crítico das

•Título Profesional Básico en Industrias
Alimentarias.

novas tecnoloxías da información e a
comunicación para prever o

•Título Profesional Básico en Actividades
Marítimo-Pesqueiras.

ciberbullying.

•Título Profesional Básico en Informática
de Oﬁcina.

demais. Condutas responsables.

Coñecemento de un mesmo e dos
Hábitos de respecto e coidado cara os

•Título Profesional Básico en Servizos
Administrativos.

-Orientacións pedagóxicas

•Título Profesional Básico en Electricidade
e Electrónica.

que conforman os

•Título Profesional Básico en Fabricación e
Montaxe.
•Título Profesional Básico en Informática e
Comunicacións.
•Título Profesional Básico en Cociña e
Restauración.
•Título Profesional Básico en Mantemento
de Vehículos.
•Título Profesional Básico en
Agroxardinería e Composicións Florais.
•Título Profesional Básico en Barbería e
Estética.
•Título Profesional Básico en Servizos
Comerciais.
•Título Profesional Básico en Carpintería e
Moble.
•Título Profesional Básico en Reforma e
Mantemento de Ediﬁcios.

de cada un dos módulos
contidos especíﬁcos dos
títulos.

seres vivos (convivencia, dereitos, ética,
etc.)
Estratexias para a resolución de conﬂitos.
Escoita activa, empatía, habilidades
sociais, etc.
Expresión e desenvolvemento
emocional.
Desenvolvemento da creatividade,
autoestima, autoconcepto, etc.
Traballo cooperativo.
Procesos de negociación e toma de
decisións.
A linguaxe publicitaria:

TÍTULOS PROFESIONAIS

CONTIDOS REAL DECRETO

CONTIDO SESIÓN EXPRÉS
Educación para o consumo crítico das

•Título Profesional Básico en Arranxo e
Reparación de Artigos Téxtiles e de Pel.

novas tecnoloxías da información e a

•Título Profesional Básico en Tapicería e
Cortinaxe.

ciberbullying.

•Título profesional básico en Actividades
de Panadería e Pastelería.

demais. Condutas responsables.

comunicación para prever o
Coñecemento de un mesmo e dos
Hábitos de respecto e coidado cara os

•Título Profesional Básico en Vidrería e
Olería.

-Orientacións pedagóxicas

seres vivos (convivencia, dereitos, ética,

de cada un dos módulos

etc.)

•Título profesional básico en Actividades
Domésticas e Limpeza de Ediﬁcios.

que conforman os

Estratexias para a resolución de conﬂitos.

contidos especíﬁcos dos

Escoita activa, empatía, habilidades

títulos.

sociais, etc.

•Título profesional básico en Mantemento
de Vivendas.
•Título profesional básico en fabricación
de elementos metálicos.
•Título profesional básico en Instalacións
Electrotécnicas e Mecánica.
•Título profesional básico en Mantemento
de Embarcacións Deportivas e de Recreo.

Expresión e desenvolvemento
emocional.
Desenvolvemento da creatividade,
autoestima, autoconcepto, etc.
Traballo cooperativo.
Procesos de negociación e toma de
decisións.
A linguaxe publicitaria:
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