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UNIDADE DIDÁCTICA. SOMOS DIFERENTES, NON 
INDIFERENTES ACTIVISTAS CONTRA O ACOSO ESCOLAR

1. INTRODUCIÓN

Como xa adiantamos, para participar nesta edición deberedes crear e subir á nosa 

web unha minicurtametraxe de sensibilización contra o acoso escolar que 

reflicta solucións concretas dos alumnos para poder combatelo. Trátase dun 

material audiovisual que pretende captar a atención do espectador.

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, 

favorecendo a inclusión na clase. Aínda que a técnica para empregar é libre, é 

necesario que vaia acompañado tamén do guión (o máis detallado e descritivo 

posible) para facer a peza accesible a persoas con discapacidade visual.

   

Para a realización da minicurtametraxe relacionada co acoso escolar, 

ofrecémosvos unha unidade didáctica composta de 5 actividades a 

desenvolver en 3 sesións dunha hora. As dúas primeiras sesións (optativas) teñen 

a intención de achegar aos alumnos ao concepto de acoso e as bases da 

convivencia escolar, sensibilizando na necesidade de actuar ante o mesmo, é dicir, 

descubrir como previr, detectar e actuar ante diferentes situacións de acoso. A 

terceira sesión (obrigatoria) consistirá na creación da minicurtametraxe coa que se 

participará no Concurso Escolar.



2. XUSTIFICACIÓN

Esta unidade didáctica pretende crear situacións de aprendizaxe que favorezan a 

sensibilización da comunidade educativa, especialmente do alumnado, da 

responsabilidade que temos todos ante o acoso escolar. Por iso é polo que o 

traballo en equipo e a participación de todos desde o respecto, a tolerancia e a 

solidariedade, sobre todo atendendo á diversidade (étnica, sexual, por razón de 

discapacidade ou de índole relixiosa), é fundamental para o éxito da mesma. Para 

iso débese partir do coñecido e ir enriquecéndoo co coñecemento compartido 

polos outros. Concretamente clarificaranse as bases da convivencia entre iguais 

(respecto e tolerancia cara ás diferenzas, o diálogo e a acollida como bases da 

convivencia pacífica, potenciar os valores democráticos...) e as particularidades 

do bullying (diferentes roles de implicación, posibles alternativas, a importancia 

da axuda, etc.). Posteriormente, unha vez realizadas as sesións de 

coñecemento e sensibilización (1 e 2), a clase deberá gravar 

unha minicurtametraxe sobre o acoso escolar que 

presentará ao Concurso Escolar.

Así pois, a unidade didáctica completa componse de tres sesións, das cales só a 

última é imprescindible para participar:

- Sesión 1: Bases principais da convivencia entre iguais (opcional).

- Sesión 2: Activistas contra o acoso (opcional).

- Sesión 3: Creación da curtametraxe de sensibilización contra o acoso 

(obrigatoria).



Nesta unidade didáctica desenvólvese o modelo de cidadanía 

responsable dos alumnos, adquirindo implicación e compromiso 

ante os problemas comúns que danan o clima e a convivencia 

escolar. Queremos que os alumnos tomen conciencia da importancia 

de denunciar e actuar ante o acoso que sofren os seus compañeiros, 

pois a observación pasiva da agresión ou rexeitamento convértenos 

en responsables morais do suceso. Queremos que empaticen tanto 

coa vítima como co agresor, axudando a ambos a romper ese 

círculo vicioso de relación inadecuada e prexudicial. 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).

O acoso foi tratado non soamente de forma cognitiva, senón a través 

de actividades dinámicas que lles arrastra a experimentar e simular 

situacións de conflito escolar non sempre ben xestionadas, na que a 

expresión e o movemento do corpo é esencial. Deste xeito aprende-

rán tamén que existe unha linguaxe corporal esencial sobre a que 

deben ter autocontrol.

DESTINATARIOS: ideamos este proxecto para aplicalo de forma flexible e 

coas modificacións que estime oportunas en calquera dos ciclos de 

Formación Profesional atendendo á diversidade (étnica, sexual, por razón 

de discapacidade, de índole relixiosa...).



4. OBXECTIVOS

oncienciar ao alumnado da xeneralización e riqueza da diversidade, aprendendo a 

respectar as diferenzas e a diversidade (étnica, sexual, por razón de discapacidade, 

relixiosa...) e ofrecendo a axuda ao outro na igualdade de oportunidades sen ser 

indiferentes.

Clarificar nocións básicas sobre o acoso escolar e como identificalo.

Coñecer os valores que sustentan un sistema de convivencia democrático 

asembleario, asignando roles e establecendo as normas de convivencia para previr e 

denunciar o acoso escolar.

Romper co determinismo condutual do acoso, recoñecendo diferentes alternativas de 

xestión dos conflitos, promovendo o diálogo asertivo e as habilidades 

socio-emocionais como ferramentas para actuar ante o acoso escolar.

Fomentar o dereito á non discriminación, tomando conciencia da responsabilidade que 

todos temos ante o acoso escolar e recoñecendo que a pasividade e o silencio fainos 

cómplices ante o acoso escolar.



5. CONTIDOS
A continuación presentamos os contidos que se abordarán de forma xeral 

nesta unidade didáctica. Para unha información máis específica por 

áreas recoméndase consultar o documento-2 deste 

concurso no que se relacionan os contidos 

LOMCE cos contidos sobre o acoso escolar.

Coñecer diversas campañas de sensibilización e webs de denuncia do acoso 

escolar e ciberacoso para establecer un protocolo de actuación da clase para a 

prevención do acoso escolar.

Crear a minicurtametraxe e o seu guión para concienciar e sensibilizar ante o acoso 

escolar.

Favorecer a participación activa, o traballo inclusivo e a cohesión do grupo, 

promovendo a responsabilidade, o respecto e a igualdade de oportunidades.

Favorecer as habilidades comunicativas e participativas dos alumnos, atendendo 

aos principios básicos de solidariedade, respecto e tolerancia.



- O ser humano como ser único e particular. As diferenzas e a diversidade (étnica, 

sexual, por razón de discapacidade, relixiosa...).

- Concepto de acoso escolar, tipos de acoso e factores de risco.

- O ser humano como ser social. Necesitado dos outros e dun sistema de valores que 

garanta a convivencia.

- Democracia fronte os autoritarismos. Dereitos e deberes dos cidadáns. 

Responsabilidade compartida.

- Concepto de norma. A necesidade das normas escolares. Establecemento de normas.

- Xestión de conflitos. Aspectos que interveñen nos conflitos, roles e tipos de respostas 

ante os conflitos.

- Educación emocional. Control da resposta impulsiva, agresividade, do odio, rancor, 

envexas e calquera outra emoción que nos destrúe como seres humanos e revalorizar 

o respecto, o tacto, a empatía, a solidariedade, a compaixón, simpatía e acollida como 

sentimentos que favorecen unha relación cordial e saudable cos outros 

enriquecéndonos como persoas.

- Habilidades comunicativas. Escoita activa, diálogo, asertividade, respecto e tolerancia.

- Dereitos e deberes dos cidadáns na sociedade e dos alumnos nos centros escolares. 

Respecta e respéctate. Non discriminar a ninguén.

- Sociedade activa contra o acoso escolar. Campañas de sensibilización. O cartel 

publicitario. Comentarios e interpretación dos carteis como expresión 

artístico-formativa.

- Pautas para afrontar o acoso escolar.



6. PRINCIPIOS METODOLÓXICOS

- Coñecemento das bases do concurso ONCE.

- Procesos de negociación, toma de decisións e habilidades comunicativas necesarias 

para poder traballar en equipo e 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 dunha 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.

Outorgar ao alumno o protagonismo da acción educativa, sen menoscabar o 

labor docente. Partir das súas vivencias, os seus coñecementos e emocións 

en cada actividade.

Promover a aprendizaxe pola acción-experimentación.

Facilitar o traballo colaborativo en equipos, asumindo a interdependencia 

positiva de todos os integrantes do grupo, a solidariedade e a equidade.

Favorecerase o debate e a comunicación dos alumnos sempre baseado na 

libre expresión, no enriquecemento mutuo do coñecemento compartido e a 

creación colectiva.



7. SESIÓNS E ACTIVIDADES

Na seguinte táboa especifícanse as actividades das que constan as tres sesións:

Para a realización das actividades podemos utilizar os materiais recollidos no anexo 

deste documento para aplicarse tal cal ou adaptados, se o considera o docente. As 

fichas poderán completarse de forma escrita ou expresalas de forma oral. A modalida-

de adaptarase segundo as necesidades do alumnado para minimizar as barreiras para 

a aprendizaxe e a participación.

Tratar de abordar esta unidade desde diferentes materias.

Promover unha aprendizaxe significativa.

Fomentar a creatividade, a motivación, o enfoque lúdico, a innovación e a globalización.

 Sesión 1: Bases 

principais da convivencia 

entre iguais (opcional).

Actividade 1. Descubrindo as nosas 

diferenzas sen ser indiferentes.

 Actividade 2. Todos para un e un para 

todos.

Actividade 3. Sempre hai alternativas.

 Actividade 5. Un vídeo que conmove e 

promove

Sesión 2: Activistas 

contra o acoso (opcional).

Sesión 3: Creación da 

minicurtametraxe 

publicitaria de 

sensibilización contra o 

acoso (obrigatorio).

Sesións Actividades

Actividade 4. A túa axuda ante o acoso



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

1. XUSTIFICACIÓN
Aínda que se trate dunha sesión opcional recomendamos a súa realización, xa que a través das 

dúas actividades que compoñen a sesión, os alumnos serán capaces de reflexionar sobre as 

situacións de acoso escolar e as bases da convivencia pacífica e democrática na aula e no 

centro escolar. A sesión permitirá que os alumnos tomen conciencia da xeneralización e 

riqueza da diversidade seguindo o lema do concurso, todos somos diferentes pero non 

indiferentes.

2. COMPETENCIAS

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), 

esta actividade promove as seguintes competencias clave:

1.Comunicación Lingüística.   

2.Competencia Matemática e Competencia 

Básica en Ciencia e Tecnoloxía.

3.Competencia Dixital.

4.Aprender a Aprender.

5.Competencias Sociais e Cívicas.

6.Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor.

7.Conciencia e Expresións Culturais.

 



3. OBXECTIVOS:

4. CONTIDOS

- Aprender a respectar as diferenzas e a diversidade (étnica, sexual, por razón de 

discapacidade, relixiosa...) e a axuda ao outro na igualdade de oportunidades sen ser 

indiferentes.

- Clarificar nocións básicas sobre o acoso escolar e como identificalo.

- Favorecer as habilidades comunicativas e participativas dos alumnos, atendendo aos 

principios básicos de igualdade, respecto e tolerancia.

- Introducir aos alumnos nun sistema de convivencia democrático asembleario.

- Asignar roles de responsabilidade no funcionamento e convivencia pacífica da aula.

- Analizar as normas do plan de convivencia do centro e establecer algunhas normas 

que poidan contribuír a previr e denunciar o acoso escolar.

Concepto de acoso escolar, tipos de acoso e factores de risco.

O ser humano como ser único e particular. As diferenzas e a diversidade 

(étnica, sexual, por razón de discapacidade, relixiosa...).

O ser humano como ser social. Necesitado dos outros e dun sistema de valo-

res que garanta a convivencia

Democracia fronte os autoritarismos. Dereitos e deberes dos cidadáns. 

Responsabilidade compartida.

Concepto de norma. A necesidade das normas escolares. Establecemento de 

normas.



5. DESENVOLVEMENTO

5.1. Actividade 1. DESCUBRINDO AS NOSAS DIFERENZAS 
SEN SER INDIFERENTES

Esta sesión levarase a cabo mediante a realización de dúas actividades. A primeira 

delas consiste na toma de conciencia das diferenzas como algo natural ao ser 

humano, fomentando non só a aceptación das diferenzas, senón a acollida e o 

respecto polas mesmas, xa que nos enriquece a todos. Coa segunda actividade 

pretendemos implantar procesos democráticos dentro da aula, así como aprender 

a valorar as normas como algo positivo e necesario para a vida en comunidade.

DURACIÓN: 20 Minutos

MATERIAiS: reprodutor de vídeo ou un ordenador e un proxector con audio. 

Curtametraxe. Ficha-1. Descubrindo as nosas diferenzas sen ser indiferentes. Ficha-2. 

Identificando o acoso escolar. 

DESENVOLVEMENTO: Mediante a visualización dunha curtametraxe, salientarase o 

respecto ás diferenzas, desde o enfoque da positividade da diferenza e a 

diversidade (étnica, sexual, por razón de discapacidade, relixiosa...). A curtametraxe 

promove a integración dos alumnos con algún tipo de discapacidade (física, 

sensorial, intelectual e enfermidade mental). Tras o visionado, a clase reflexionará 

sobre o recoñecemento das diferenzas, para darnos conta que xuntos, en 

convivencia, non seremos indiferentes contra o acoso escolar (pode empregarse a 

ficha-1 para o alumnado recollida no Anexo deste documento).

Unha vez traballadas a aceptación e acollida das diferenzas, é o momento de 

aproveitar o contido mostrado na curtametraxe para introducir ao alumnado na 

problemática do acoso escolar, salientando que estamos todos implicados 

(acosado, acosador, espectadores, non implicados, familiares, profesorado e o resto 

de axentes educativos e sociais) e que non podemos ser indiferentes. Para iso, 

podemos utilizar a ficha-2 dirixida aos alumnos que se recolleu no Anexo.



DURACIÓN: 40 Minutos

MATERIAIS: listaxe do alumnado que asiste á clase. Normas básicas do plan de 

convivencia do centro. Encerado tradicional ou encerado dixital e lapis. Ficha 3 

funcións dunha asemblea, Ficha 4 asignación de roles da asemblea, Ficha 5 

normas de convivencia do centro e normas de convivencia que preveñen o acoso 

escolar. 

DESENVOLVEMENTO: para a creación da Asemblea de Iguais, en primeiro lugar 

o docente, seguindo a Ficha-3, explicará os cargos que a compoñerán e as súas 

funcións: presidente, secretario, vocal ou encargado de igualdade e defensor de 

estudantes. Tras a explicación, seguindo a listaxe da clase, solicitarase que os 

alumnos voten, promovendo a igualdade de oportunidades, os membros que 

compoñerán cada posto para o que se seguirá a Ficha-4. 

A continuación, a Asemblea de Iguais analizará as normas básicas do Plan de 

Convivencia do Centro, valorando as posibles carencias así como suxestións de 

mellora co fin de evitar situacións de acoso (Ficha-5).

5.2. Actividade 2. TODOS PARA UN E UN PARA TODOS



 
1. XUSTIFICACIÓN

Aínda que se trate dunha sesión opcional, recomendamos a súa realización, xa que, a través 

das dúas actividades que compoñen a sesión, os alumnos tomarán conciencia da importancia 

da súa intervención para acabar co acoso escolar, entenderán que existen distintas formas de 

xestionar os conflitos e que todos xuntos podemos construír unha convivencia mellor.

SESIÓN 2: ACTIVISTAS CONTRA O ACOSO

2. COMPETENCIAS

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), esta actividade promove as seguintes competencias 

clave:

1.    Comunicación Lingüística.

2.    Competencia Matemática e Competencia Básica en Ciencia e Tecnoloxía.

3.    Competencia Dixital.

4.    Aprender a Aprender.

5.    Competencias Sociais e Cívicas.

6.    Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor.



3. OBXECTIVOS

4. CONTIDOS

    Aprender as distintas alternativas de xestión dos conflitos.

    Empatizar cos diferentes roles implicados nas situacións de acoso escolar, 

promovendo a proliferación de emocións que favorecen a convivencia e melloran as 

relacións entre iguais.

   Promover o diálogo asertivo como mecanismo para reivindicar os dereitos de todos 

e o respecto á dignidade propia.

    Fomentar o dereito á non discriminación e á igualdade de oportunidades.

   Coñecer diversas campañas de sensibilización ante o acoso escolar e analizar os 

carteis que nelas se empregan.

   Visitar webs de denuncia do acoso escolar e ciberacoso.

   Tomar conciencia da responsabilidade que todos temos ante o acoso escolar.

    Establecer un protocolo de actuación de aula para previr o acoso escolar.

   Xestión de conflitos. Aspectos que interveñen nos confli-

tos, roles e tipos de respostas ante os conflitos.

   Educación emocional. Control da resposta impulsiva, 

agresividade, do odio, rancor, envexas e calquera outra 

emoción que nos destrúe como seres humanos e revalorizar 

o respecto, o tacto, a empatía, a solidariedade, a compaixón, 

simpatía e acollida como sentimentos que favorecen unha 

relación cordial e saudable cos outros enriquecéndonos 

como persoas.



    Habilidades comunicativas. Escoita activa, diálogo, asertividade, 

respecto e tolerancia.

   Dereitos e deberes dos cidadáns na sociedade e dos alumnos nos 

centros escolares. Respecta e respéctate. Non discriminar a ninguén.

    Sociedade activa contra o acoso escolar. Campañas de sensibiliza-

ción. O vídeo publicitario. Comentarios e interpretación dos vídeos 

como expresión artístico-formativa.

 

   Pautas para afrontar o acoso escolar.

5. DESENVOLVEMENTO

5.1. Actividade 3. SEMPRE HAI ALTERNATIVAS

Esta sesión levarase a cabo mediante a realización de dúas actividades. A primeira 

delas céntrase nas diversas respostas que podemos dar ante unha situación 

conflitiva. A segunda pretende, ademais de concienciar da importancia da axuda 

nestas situacións de acoso escolar, elaborar un protocolo ou pautas de actuación na 

aula que sirva de referente aos escolares. A continuación pasamos describir cada unha 

delas. 

DURACIÓN: 30 Minutos

MATERIAIS: Ficha-6: distintos tipos de resposta. Ficha-7: narración-simulación "A miña 

quenda na cola". Lapis-papel, ordenador con conexión a internet, encerado tradicional 

ou encerado dixital. 



DESENVOLVEMENTO: Con esta actividade preténdese que os alumnos tomen 

conciencia da diversidade de respostas que existen ante o acoso. Recomendamos 

comezar explicando as diferenzas entre os distintos tipos de resposta que 

habitualmente se dan nos conflitos: agresiva-asertiva-pasiva. Para iso podemos 

utilizar a ficha-6 recollida no Anexo deste documento no que aparecen definidos 

brevemente e de forma clara os trazos da conduta pasiva, agresiva e asertiva, así como 

unhas ligazóns a documentos e vídeos que poden resultar de axuda aos docentes para 

adaptar estes contidos ás características do grupo aula e dese modo permitir a 

accesibilidade de todos os alumnos á aprendizaxe e participación.

Unha vez que os alumnos diferencian entre os tres tipos de resposta, preséntaselles 

unha situación conflitiva na que interveñen distintos personaxes que afrontarán o 

conflito de diferentes maneiras. Pódense empregar dúas modalidades diferentes de 

utilizar a narración recollida na Ficha-7 do Anexo. A primeira consiste en facilitar a 

historia completa para que os alumnos identifiquen que personaxe responde 

asertivamente, quen responde agresivamente e quen pasivamente, e despois 

escenificar cun monicreque ou en role playing segundo o criterio do docente. A 

segunda (opcional) consiste en facilitar aos alumnos a historia inconclusa para que os 

alumnos elaboren por equipos un final asertivo, un final agresivo, un final pasivo, para 

posteriormente escenificar as tres situacións (monicreque ou role playing). 

Dependendo das características do alumnado do grupo aula, o docente optará pola 

modalidade da ficha que considere máis oportuna. 

Tras a escenificación crearase un debate en clase no que se analizarán as vantaxes da 

asertividade, fomentando o dereito á non discriminación. Deste xeito promóvense 

tamén habilidades sociais, expresión e desenvolvemento emocional, resolución de 

conflitos, a creatividade, a interdependencia, ética e moralidade, empatía, equidade, 

solidariedade, entre outras.



5.2. Actividade 4. TÚA AXUDA ANTE O ACOSO

DURACIÓN: 30 Minutos

MATERIAIS: ordenador con conexión a internet. Encerado dixital. Ficha-8: denunciar o 

acoso escolar. Algunhas webs amigas. Ficha-9: protocolo de actuación. Lapis e papel.

 

DESENVOLVEMENTO: Poden establecerse dúas modalidades. Na primeira 

modalidade, o docente conéctase a internet e mostra algunhas páxinas web indicando 

ao alumnado que observen e anoten as solucións que lles parezan máis apropiadas. A 

segunda modalidade, dependendo da dispoñibilidade, consiste en que sexan os 

propios alumnos os que consulten as páxinas web proporcionadas e anoten as 

solucións máis apropiadas. Deste xeito, tras a consulta das 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. Finalmente, 

na ficha-9 os alumnos crearán un protocolo de actuación para que os alumnos con e 

sen discapacidade saiban como actuar ante o acoso escolar con responsabilidade, 

equidade, compromiso, etc.



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 (dun minuto de duración 

como máximo) deberá ir acompañada do seu guión e dun título que non superará os 

140 caracteres. (Para saber máis sobre como organizar o traballo na aula, consulte as 

páxinas 4 e 5 do documento "PRESENTACIÓN DO CONCURSO"). 

1. XUSTIFICACIÓN

Vivimos na era da dixitalización, na que a comunicación audiovisual potenciouse e 

incorporado 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 curtos que non foron deseñados cunha finalidade educativa e 

utilízanse 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. 

SESIÓN EXPRÉS: CREACIÓN DA MINICURTAMETRAXE DE SENSIBI-
LIZACIÓN (OBRIGATORIO)



Para saber máis: 

 Bravo, L. (1996). Que é o vídeo educativo? Comunicar: revista científi-

ca 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. COMPETENCIAS

1.     Comunicación Lingüística.

2.     Competencia Matemática e Competencia Básica en Ciencia e Tecnoloxía.

3.     Competencia Dixital.

4.     Aprender a Aprender.

5.     Competencias Sociais e Cívicas.

6.     Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor.

7.     Conciencia e Expresións Culturais.

Tal e como pode verse no "Documento de vinculación co currículo", 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), esta actividade promove as seguintes competencias clave:

Son moitas as experiencias de elaboración de vídeos educativos levadas a cabo desde 

diferentes materias que poden consultarse na internet. Os adolescentes están 

familiarizados con esta linguaxe e resúltalles atractivo. Aproveitando esta motivación os 

alumnos ven inmersos en procesos de investigación (documentación de temáticas 

educativas), de expresión artística e de responsabilidade cívica, xa que a maioría deles 

céntranse na expresión de valores e na concienciación de problemas socio-educativos. 

Romper con certos determinismos no acoso escolar.



4. 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 sensibili-

zación. 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 decre-

tos.

3. 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.



5. 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 enganchar aos espectadores do 

mesmo, espertando as súas ganas de facer algo contra o acoso escolar.

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 habilidades comunicativas necesarias para 
poder traballar en equipo.

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.



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.

5.1. 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

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 
no grupo aula, 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, 
divídese a actividade en pequenos pasos a seguir.



5.2. Preprodución

5.3. Produción e rodaxe

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 deseñar os 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 grupo fará a selección de imaxes que considere que mellor se adapta ao 

que se quere representar. 

DURACIÓN:  15 minutos

MATERIAIS:  materiais de gravación (cámara, smartphone ou tablet), iluminación, 

elementos materiais necesarios para a produción (mobiliario, vestiario, etc.)... 

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.



5.4. Elaboración do título

5.5. Posprodución

DURACIÓN:   5 minutos

MATERIAIS:   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.

DURACIÓN: 10 minutos

MATERIAIS: ordenador con acceso a internet, micrófono ou outro 

sistema que permita gravar unha pista de audio ou música, 

software de edición de vídeos. 

DESENVOLVEMENTO: consiste na edición e montaxe da 

curtametraxe. Aínda que a calidade cinematográfica non é 

primordial, é posible que necesitedes unir fragmentos gravados e 

facer 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.



6. RECOMENDACIÓNS PARA A SESIÓN EXPRÉS

5.6. Envío da minicurtametraxe

DURACIÓN:   5 minutos

MATERIAIS:    a minicurtametraxe, o guión da curtametraxe e un ordenador 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. 

 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 

participación 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).



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 modifíca-
se 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 Forma-
ción Profesional

 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.



ANEXO. FICHAS SESIÓN 1
Ficha 1. DESCUBRINDO AS NOSAS DIFERENZAS SEN SER 

INDIFERENTES

Construímonos como seres humanos a partir do que hai pero non desde a réplica, 

senón desde a creación de alguén novo diferente. Todos somos únicos, diferentes e 

irrepetibles. Temos máis diferenzas que semellanzas. Por iso, temos que aprender a 

valorar a diferenza como algo positivo.

1. Sobre as diferenzas que aparecen na curtametraxe. Que che parecen?

2. Compartimos as nosas diferenzas. Escribe as túas diferenzas.

3. Como se sente a protagonista?

4. Algunha vez burláronse de ti por ser diferente en algo? Describe a situación.



Nada Pouco

Tratarei de ocultar as miñas diferenzas 
sempre que me sexa posible.

1 2 3 4

Non permitirei que se burlen 
daquilo que me fai diferente.

1 2 3 4

Burlareime das súas diferenzas se 
se rin das miñas.

1 2 3 4

Esixirei respecto á persoa que 
pretenda rirse de min.

1 2 3 4

Lembrareille que son diferente pero 
que todos o somos.

1 2 3 4

Pedirei axuda a alguén cando crea 
que non me respectan.

1 2 3 4

Non deixarei que afloren emocións 
negativas por aquilo que me fai 
diferente.

1 2 3 4

Aprenderei a quererme e a 
respectar as miñas diferenzas.

1 2 3 4

5. Aprendo a valorar as miñas diferenzas e as dos demais. Indica o teu grao de 

compromiso co respecto ás diferenzas túas e dos teus compañeiros e completa esta 

lista engadindo algunha máis.

ENGADIR OUTRAS:

AS MIÑAS DIFERENZAS

Moito Bastante



Nada Pouco

Tratarei de resaltar as súas diferenzas 
sempre que me sexa posible.

1 2 3 4

Non permitirei que se burlen 
daquilo que lles fai diferentes.

1 2 3 4

Burlareime das súas diferenzas se 
alguén fai graza delas.

1 2 3 4

Esixirei respecto á persoa que 
pretenda rirse dun compañeiro.

1 2 3 4

Lembrareille que é diferente pero 
que todos o somos.

1 2 3 4

Pedirei axuda a alguén cando crea 
que non respectan a un compañeiro.

1 2 3 4

Non deixarei que afloren emocións 
negativas por aquilo que lles fai 
diferentes.

1 2 3 4

Aprenderei a acoller/aceptar e 
respectar as súas diferenzas.

1 2 3 4

ENGADIR OUTRAS:

 AS DIFERENZAS DOS MEUS COMPAÑEIROS

MoitoBastante



Burlarse, agredir ou rexeitar a alguén porque é diferente é algo que non podemos 

permitir (tolerar). Cando isto pasa entre alumnos dun centro escolar chámase acoso 

escolar (bullying) ou ciberacoso. Non podemos ser indiferentes ante o acoso escolar. 

Gustaríache coñecer un pouco máis deste problema?

 2. Coñecemos outras situacións de acoso escolar:

1. Identificamos o acoso escolar na curtametraxe. Describe as situacións de acoso.

3. Escribe os nomes dos protagonistas da historia segundo a súa forma de comportarse 

ante o acoso escolar.

·         Agresor:

·         Vítima:

·         Espectador pasivo:

·         Espectador activo:

·         Espectador con medo:

.         Outros:

Ficha 2. IDENTIFICAMOS O ACOSO ESCOLAR COMO UN PROBLEMA

4. Debatemos sobre os efectos do acoso escolar. Recolleremos as ideas principais.

No acosador Na vítima Na convivencia (todos)



Ficha 3. FUNCIÓNS DUNHA ASEMBLEA DE IGUAIS 

Toda comunidade, e nós como clase constituímos unha delas, require dunha organi-

zación interna dotada principalmente dun organigrama e dunhas normas. Nas comu-

nidades democráticas a máxima representación é a asemblea, a cal persegue o 

consenso nas normas que regulan a convivencia e as relacións interpersoais, así como 

o cumprimento das mesmas e a xestión e resolución dos conflitos que poidan emer-

xer. A continuación imos iniciar os pasos para constituír unha asemblea da aula.

1. Delimitación dos aspectos que se van a tratar na asemblea:

2. Algúns aspectos de organización da asemblea:

·  Duración das reunións:

·  Periodicidade das reunións:

·  Duración dos roles:

·  Exposición pública dos acordos (lugar):

·  Periodicidade para revisar as normas e actualizalas:

·  Normas de funcionamento para debater os temas para tratar na asemblea:

·  1.

·  2.

·  3.

·  4.

·  5.



Ficha 4. ASIGNACIÓN DOS ROLES DA ASEMBLEA DE IGUAIS

 Dado que os roles teñen responsabilidades, non podemos obrigar a ninguén a que 

asuma os mesmos, por tanto deben elixirse democraticamente os candidatos que se 

presenten voluntariamente. 

1. Delimitamos as funcións dos roles da nosa asemblea:

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

DEFENSOR DOS 
ESTUDANTES

VOCAL DA 
IGUALDADE

MEDIADORES DE 
CONFLITOS

RESTO DE SOCIOS 
DA ASEMBLEA

REPRESENTANTE 
DOS DOCENTES

ENGADIR OUTROS:



2. Seleccionamos democraticamente as persoas que asumirán cada rol.

3. Cada representante asinará un contrato aceptando libremente asumir devandito 

cargo e as funcións que se desprenden do mesmo (achégase un modelo de contrato).

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Defensor dos estudantes:

Vocal de igualdade:

Mediadores de conflitos: 

Resto de socios da asemblea:

Representante dos docentes:



D./Dña.                                                                                     con DNI:                             ,

asume libremente en calidade de alumno do curso:                              , desempeñar as

funcións asignadas ao cargo:                                                             na asemblea de 

convivencia, durante o período de                                               no curso académico

                                               . Para que conste asino o presente documento.

En                                      a                      de                    de     

Fdo:        

MODELO DE CONTRATO 



Aínda que en ocasións pode resultar molesto que estean constantemente lembrándonos 

as normas, entender a necesidade das mesmas non só para a convivencia, senón tamén 

para promover o desenvolvemento persoal individual, é un grao de madurez que debemos 

alcanzar todos. As normas deben axustarse ao nivel de maduración e adquisición das 

mesmas. Debido a que non ten sentido educar nunha norma que xa se adquiriu, estas 

requiren de revisión. De igual modo, as normas deben establecerse de maneira consen-

suada por aqueles que deben aprendelas e respectalas. Partindo do exposto, imos analizar 

as normas de convivencia do centro.

1. Anota as normas de convivencia do teu centro e indica se son implícitas ou explícitas.

2. Norma de convivencia que se debe seguir na aula, acordadas na asemblea, así como a 
sanción ante o seu incumprimento.

Ficha 5: NORMAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO E MELLORA DAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA PARA PREVIR O ACOSO ESCOLAR

NORMAS DO CENTRO Implícita Explícita 

NORMAS DO CENTRO Sanción 



ANEXO. FICHAS SESIÓN 2
Ficha 6. TIPOS DE RESPOSTA ANTE OS CONFLITOS

O conflito de ideas (cando opinamos diferente) ou intereses (cando queremos o mesmo 

ou cousas diferentes) pasa moitas veces entre as persoas. Non é algo negativo, xa que 

favorece o diálogo, pero ás veces non se aborda ben. Algunhas persoas gritan e 

enfádanse cando non conseguen o que queren (resposta agresiva), e non sabe que 

existen outras maneiras de solucionar os conflitos. 

Gustaríache coñecer diversas alternativas para resolver os conflitos?

PARA SABER MÁIS:

VÍDEOS:

- http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/susana/Estilos_Respuesta.html

- https://prezi.com/nqfkgz3-kflg/estilos-de-respuestas-agresivas-pasivas-y-asertivas/

- https://www.youtube.com/watch?v=-GYCQVojl5Q

- https://www.youtube.com/watch?v=twd30umDERg

A persoa di o que pensa, sente e quere de malas formas 
empregando a forza (gritos, empurróns, ameazas). Non 
respecta aos demais. Non deixa que os demais se expresen. 
Este comportamento termina por destruír aos demais.

2. RESPOSTA PASIVA

A persoa síntese mal cando se produce un conflito e prefire 
calar. Non expresa a súa opinión nin o que sinte. Esta destrúese 
a si mesma.

3. RESPOSTA ASERTIVA

Implica a expresión directa dos nosos sentimentos, pensamentos 
e necesidades, respectando os dereitos dos demais. Existe a 
asertividade positiva (halagos, reforzos e expresar afecto positivo) 
e a negativa (negación, críticas, sentimentos negativos, pedir 
cambios e expresar opinións impopulares). Coa resposta asertiva 
todos crecen como persoas.

1. RESPOSTA VIOLENTA



Ficha 7. A MIÑA QUENDA NA COLA

Propoñémosvos unha actividade baseada nunha noticia real: 

http://www.lne.es/oviedo/2016/06/24/peleas-avalanchas-colas-lograr-plaza/1947219.html

Mario levantouse ás 4 e media da mañá para ir ao centro educativo. Sabe que quedan 
poucas prazas para o título de Formación Profesional que quere cursar. Conseguiu 
poñerse xusto tras o enreixado da entrada. Sabe que deste xeito será o primeiro en 
entrar. Atópase canso pero sabe que mereceu a pena. Son as oito en punto da mañá e 
o conserxe do centro achégase ao enreixado. Mario observa que detrás del hai 
decenas de persoas esperando este momento. O conserxe camiña devagar. Por fin 
chegou ao enreixado. Ábreo. E, de súpeto, "o caos". Mario non dá crédito ao que acaba 
de ocorrer. A moza que estaba detrás de Mario dille: -Mira, que listos que saltaron o 
enreixado! Viches? Viches? Teriamos que ter feito iso nós. Teriamos que saltar o 
enreixado. 
A continuación hai empurróns, golpes co cóbado, xente correndo e saltando o 
enreixado. O portelo está situado dentro do centro, a uns 100 metros do enreixado. Os 
máis rápidos, hábiles e fortes, son os que conseguiron chegar os primeiros ao portelo. 
Mario quedouse decepcionado, non para de dicirse a si mesmo: "Dúas horas aquí para 
nada". Achégase ao portelo e, dirixíndose a un dos que saltou e se colocou primeiro, lle 
di:

 
Como se comportará Mario?

2. RESPUESTA PASIVA

1. RESPUESTA VIOLENTA

3. RESPUESTA ASERTIVA



2. REPOSTA PASIVA

Mario: Perdoa, pero este é o meu sitio. Eu estaba primeiro detrás do enreixado.

Andrés: Pero que me estás contando? Non digas parvadas. Dáme igual.

Mario: Vale, entendido. Vou para casa. Non teño ganas de lea.

1. RESPOSTA VIOLENTA

Mario: Mario: Que fas? Quítate de aquí que eu estaba primeiro detrás do enreixado!

Andrés: Pero que dis? Non digas parvadas. Dáme igual.

Mario: Non cho vou permitir. Quen cres que es? Fóra de aquí (dálle un empurrón). 

Andrés: Es idiota (comezan a pelexarse ambos. Chega o conserxe e lles indica que entren 

nunha sala a esperar a que cheguen as forzas da orde pública).

3. RESPOSTA ASERTIVA

Mario: Perdoa, creo que non te deches conta, pero estaba eu primeiro detrás do enreixa-

do e tócame a min botar a solicitude primeiro. Tes que ir ao final da cola.

Andrés: Pero que me estás contando? Non digas parvadas. Dáme igual.

Mario: Non é xusto, saltaches o enreixado. Debes entender que o sitio non é teu, senón 

do que chega primeiro.

Andrés: Iso non é verdade este sitio é meu por ser máis espelido ca ti. E se me enfadas 

vai ser moito peor. 

Mario: Entendo o teu enfado, pero eu tamén estou enfadado, porque madruguei moito 

para ser o primeiro.

Andrés: Éme igual se madrugaches. Xa podes ir á túa casa a descansar. Tócame a min. 

Mario: Creo que non me entendes. O mellor será que lle contemos todo isto ás forzas da 

orde pública. 



http://www.bastadebullying.com/videos.php#contentVideos

http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/

https://www.savethechildren.es/donde/espana/violen-
cia-contra-la-infancia/acoso-escolar-bullying

http://www.acabemosconelbullying.com/recur-
sos/pdf/BULL_alumnos.pdf

LEMBRA QUE:
1._______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

Para que aprendas a valorar o importante que pode ser a túa axuda na loita contra o 

acoso escolar, animámosche a que visites as seguintes páxinas web.

Unha vez que foi consultada e exposta en clase a información que nos ofrecen as 
distintas páxinas web, é importante sinalar que ideas subxacen nelas.

Ficha 8: DENUNCIAR O ACOSO ESCOLAR. ALGUNHAS WEBS AMIGAS

Basta de bullying: non te quedes calado

Pantallas Amigas. Acoso escolar – Ciberacoso entre iguais

Save the children en España / Violencia contra a infancia / Acoso 
escolar ou bullying

Rir co bullying transfórmate en cómplice.



A continuación debemos elaborar o protocolo de actuación ante o acoso escolar da 

aula. Para iso facilitámosvos un exemplo de formato que podedes utilizar, pero 

animámosvos a darlle o voso toque de creatividade.

Ficha 9: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE O ACOSO ESCOLAR

COMO ELABORAR UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE O ACOSO ESCOLAR. AULA_____________

- Debe traballarse un único protocolo para toda a clase.

- Deben recollerse todas as achegas dos alumnos.

- Debe determinarse o número de pasos que imos poñer.

- Deben seleccionarse e organizarse as achegas.

- Debe crearse o protocolo, determinando o deseño (formato, cor, 

tamaño, etc.) así como a localización na aula.

Para que toda a clase saiba como hai que funcionar ante o acoso escolar, é esencial 

que elaboremos un protocolo de actuación.

QUE É UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN?

O protocolo de actuación é un documento que nos indica os pasos que temos que dar 

para afrontar unha situación. Xeralmente os pasos van enumerados. Debe ser coñecido 

por todos e debemos tentar cumprilo. 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

· _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _



Ciencias 
aplicadas I. 

Normas xerais de traballo.
Matemáticas Aplicadas ao 
Contexto Persoal e de 
Aprendizaxe dun Campo 
Profesional.
Orientacións pedagóxicas.

Habilidades sociais, resolución de 
conflitos, etc.
Autoimaxe, autoestima, autocontrol, 
etc. 
Traballo cooperativo.
Coñecemento de un mesmo e dos 
demais. Condutas responsables.

Ciencias 
aplicadas II.

Ciencias Aplicadas ao 
Contexto Persoal e de 
Aprendizaxe dun Campo 
Profesional. Resolución de 
problemas sinxelos
Orientacións pedagóxicas.

A resolución de problemas, 
convivencia, respecto, etc.
Distribución espacial e proporcións.

Comunicación
e sociedade I.

Utilización de estratexias de 
comunicación oral en lingua 
castelá e estranxeira. Do 
mesmo xeito, en galego.
Orientacións pedagóxicas.

Escoita activa, empatía, habilidades 
sociais, etc. 
Procesos de negociación e toma de 
decisións.
A linguaxe publicitaria:
Narración e descrición (elaboración 
do guión)
Lectura e expresión oral.

Comunicación
e Sociedade II.

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

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

Formación en
centros de 
traballo.

- Matemáticas Orientadas aos 
Ensinos Aplicados, as 
Ciencias Aplicadas á 
Actividade Profesional e a 
iniciación á Actividade 
Emprendedora e Empresarial.

Habilidades sociais, convivencia, 
respecto, resolución de conflitos, 
valores sociais, ética, etc.
Traballo cooperativo.
Coñecemento de un mesmo e dos 
demais. Condutas responsables.

MÓDULO CONTIDO LEY CONTIDO SESIÓN EXPRÉS

ANEXO: CONTIDOS REAIS DECRETOS E SESIÓN EXPRÉS 

Módulos comúns para todos os títulos 



-Orientacións 
pedagóxicas de 
cada un dos 
módulos que 
conforman os 
contidos 
específicos dos 
títulos. 

Educación para o consumo crítico 
das novas tecnoloxías da información 
e a comunicación para prever o 
ciberbullying.
Coñecemento de un mesmo e dos 
demais. Condutas responsables.
Hábitos de respecto e coidado cara 
os 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

•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.

•Título Profesional Básico en 
Industrias Alimentarias.

•Título Profesional Básico en 
Actividades Marítimo-Pesqueiras.

•Título Profesional Básico en 
Informática de Oficina.

•Título Profesional Básico en 
Servizos Administrativos. 

•Título Profesional Básico en 
Electricidade e Electrónica.

•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.

Contidos específicos dos títulos profesionais 



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

-Orientacións 
pedagóxicas de 
cada un dos 
módulos que 
conforman os 
contidos 
específicos dos 
títulos. 

Educación para o consumo crítico 
das novas tecnoloxías da información 
e a comunicación para prever o 
ciberbullying.
Coñecemento de un mesmo e dos 
demais. Condutas responsables.
Hábitos de respecto e coidado cara 
os 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:

•Título Profesional Básico en 
Reforma e Mantemento de Edificios.

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

•Título Profesional Básico en 
Tapicería e Cortinaxe.

•Título profesional básico en 
Actividades de Panadería e 
Pastelería.

•Título Profesional Básico en Vidrería 
e Olería.

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

•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.

TÍTULOS PROFESIONAIS CONTIDOS
REAL DECRETO CONTIDO SESIÓN EXPRÉS


