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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 gran 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 capaci-

tan 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 liberda-

des 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 clave 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 Cerezo, 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 Primaria:

PRIMARIA

Ciencias da Natureza

Ciencias Sociais

Lingua e Literatura

Matemáticas

Primeira Lingua Estranxeira

Educación Artística e Musical

Educación  Física

Valores Sociais e Cívicos



O desenvolvemento da convivencia entre escolares contribúe á consecución das 

finalidades establecidas na Educación Primaria do sistema educativo, recollidas no artigo 7 

da Lei orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a mellora da calidade educativa, e no artigo 

6 do Real decreto 126/2014 do 28 de febreiro polo que se establece o currículo básico da 

Educación Primaria.  De forma global recóllese que a finalidade de Educación Primaria é:

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.

"facilitar aos alumnos e alumnas as aprendizaxes da expresión e 

comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, a adquisición de 

nocións básicas da cultura, e o hábito de convivencia así como os 

de estudo e traballo, o sentido artístico, a creatividade e a 

afectividade, co fin de garantir unha formación integral que 

contribúa ao pleno desenvolvemento da personalidade dos 

alumnos e alumnas e de preparalos para cursar con 

aproveitamento a Educación Secundaria Obrigatoria. A acción 

educativa nesta etapa procurará a integración das distintas 

experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus 

ritmos de traballo" (Real Decreto 126/2014 de 28 de febreiro, p. 

19353). 

3.1. FINALIDADES

3. VINCULACIÓN CO CURRÍCULO DE PRIMARIA



Segundo o Real decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se 

establece o currículo básico da Educación Primaria, artigo 2 (p.19352), 

promóvense as seguintes competencias clave:

3.2. COMPETENCIAS

Comunicación Lingüística.

Competencia Matemática e Competencia Básica en Ciencia e 

Tecnoloxía.

Competencia Dixital.

Aprender a Aprender.

Competencias Sociais e Cívicas.

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 audiodescrición 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 

mesmos.

 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 7 do Real decreto 126/2014, do 28 de febreiro determina os obxectivos 

que na Educación Primaria contribuirán a desenvolver nos alumnos e as 

alumnas as capacidades que lles permitan:

 a)     Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, 

aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da 

cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 

sociedade democrática.

 b)    Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 

de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor.

 c)    Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica 

de conflitos, que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar 

e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.

 d)  Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as 

diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 

homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade.

 e)    Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua castelá e o galego, 

e desenvolver hábitos de lectura.

 f)      Adquirir en polo menos unha lingua estranxeira a competencia 

comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes 

sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.

 

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, f, g, h, i, l, m, n, ñ e o anteriormente expostos. 

 g)   Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 

resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais de 

cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de 

aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.

 h)    Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as 

Ciencias Sociais, a Xeografía, a Historia e a Cultura.

  i)    Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes 

que reciben e elaboran.

 j)     Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais.

 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.

 l)    Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar 

modos de comportamento que favorezan o seu coidado.

 m)  Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude contraria 

á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas.

               n)   Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na 

prevención dos accidentes de tráfico.



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 

Primaria, 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. 

• Ciencias da Natureza.    Finalidade LOMCE: "Desenvolvemento de actitudes e 

valores: os contidos seleccionados deberán promover a curiosidade, o interese e o 

respecto cara a si mesmo e cara aos demais".

• Ciencias Sociais.   Finalidade LOMCE: "Aprender a vivir en sociedade, coñecendo os 

mecanismos fundamentais da democracia e respectando as regras da vida 

colectiva”.

• Lingua castelá e Literatura.   Finalidade LOMCE: "Achegar as ferramentas e os 

coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en calquera 

situación comunicativa da vida familiar, social e profesional.”.

• Matemáticas.   Finalidade LOMCE: "As matemáticas permiten coñecer e estruturar a 

realidade, analizala e obter información para valorala e tomar decisións; son 

necesarias na vida cotiá, para aprender a aprender, e tamén polo que a súa 

aprendizaxe achega á formación intelectual xeneral, e a súa contribución ao 

desenvolvemento cognitivo. O uso das ferramentas matemáticas permite abordar 

unha gran variedade de situaci”.

• Primeira Lingua Estranxeira.   Finalidade LOMCE: "A capacidade de comunicación 

é o primeiro requisito que ha de cumprir o individuo para desenvolverse nun 

contexto cada vez máis pluricultural e plurilingü”..

 



• Educación Artística. Finalidade LOMCE: "O ser humano utiliza tanto a linguaxe 

plástica como o musical para comunicarse co resto de seres humanos”.

• Educación Musical. Finalidade LOMCE: "Destinado ao desenvolvemento de 

capacidades expresivas e creativas desde o coñecemento e práctica da danza”.

• Educación Física. Finalidade LOMCE: "A competencia motriz evoluciona ao longo da 

vida das persoas e desenvolve a intelixencia para saber que facer, como facelo, 

cando e con quen en función dos condicionantes do ambiente”.

• Valores Sociais e Cívicos.     Finalidade LOMCE: "Reforza a preparación das persoas 

para actuar como cidadáns participativos e implicados na mellora da cohesión, a 

defensa e o desenvolvemento da sociedade democrática”.

Ciencias da Natureza

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

-Educación para o tempo 

de lecer e o tempo libre.

-Iniciación á actividade 

científica

-Educación para o consumo crítico 

das novas tecnoloxías da información 

e a comunicación para prever o 

ciberbullying.

1, 2, 3, 4 e 5

1, 2, 3, 4 e 5

1, 2, 3, 4 e 5

Coñecemento de un mesmo e dos 

demais. Condutas responsables.

Hábitos de respecto e coidado cara os 

seres vivos (convivencia, dereitos, 

ética, etc.)

-O ser humano e a saúde.

-Os seres vivos

Bloques Contidos Lei ActividadesContidos acoso escolar ou bullying



Ciencias Sociais

Bloque 1

Bloque 3

Contidos comúns

Estratexias para a resolución de 

conflitos, utilización das normas de 

convivencia e valoración da 

convivencia pacífica.

1, 2, 3, 4 e 5

1, 2, 3, 4 e 5

Vivir en sociedade. 

Dereitos e deberes dos 

cidadáns.

Valores, normas, ética, etc.

Bloques Contidos Lei ActividadesContidos acoso escolar ou bullying

Lingua castelá e literatura

Bloque 1

Bloque 5

Comunicación oral Escoita activa, empatía, habilidades 

sociais, etc.

1, 2, 3, 4 e 5

3, 4 e 5

Educación literaria.

Role-playing dos roles do acoso 

escolar. Desenvolvemento da 

empatía, emocións, etc.

Bloques Contidos Lei ActividadesContidos acoso escolar ou bullying



Matemáticas

Bloque 1

Bloque 2

Procesos, métodos e 

actitudes en 

matemáticas.

Expresión e desenvolvemento 

emocional.

Desenvolvemento da creatividade, 

autoestima, autoconcepto, etc.

 3, 4 y 5

1, 2, 3, 4 e 5

Números

Resolución de problemas da vida 

cotiá utilizando habilidades sociais 

adecuadas.

Bloques Contidos Lei ActividadesContidos acoso escolar ou bullying

Primeira Lingua Estranxeira

Bloque 2 Produción de textos 

orais.

Escoita activa, empatía, habilidades 

sociais, etc.

3, 4 e 5

Bloques Contidos Lei ActividadesContidos acoso escolar ou bullying



Educación Artística

Bloque 1

Bloque 2

Educación audiovisual.

Uso das tecnoloxías da información e 

a comunicación de maneira 

responsable para prevención do 

ciberbullying.

Cinema fórum sobre os roles da 

dinámica bullying.

1, 2, 3, 4 e 5

1, 2, 3, 4 e 5

Expresión artística. Expresión e desenvolvemento 

emocional.

Desenvolvemento da creatividade, 

autoestima, autoconcepto, etc.

Bloques Contidos Lei ActividadesContidos acoso escolar ou bullying

Educación Musical

Bloque 3

A música, o 

movemento e a 

danza.

Expresión corporal como forma de 

interacción social. 1, 2, 3, 4 e 5

Bloques Contidos Lei ActividadesContidos acoso escolar ou bullying



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

Educación física

C

E

Accións motrices en 

situacións de 

cooperación, con ou sen 

oposición.

Estratexias colectivas, respecto ás 

normas, resolución de problemas e 

traballo en grupo.

3 e 5

1, 2, 3, 4 e 5

Accións motrices en 

situacións de índole 

artística ou de expresión.

Creatividade e expresión corporal 

como formas de interacción. 

Autoestima e autoconcepto.

Bloques Contidos Lei ActividadesContidos acoso escolar ou bullying

Valores Sociais e Cívicos

Bloque 1
La identidad y la 

dignidad de la 

persona

 

Respecto e dignidade persoal.  

Fomento da solidariedade, 

autocontrol, emocións, habilidades 

sociais, resolución de conflitos, 

motivación, valores sociais, ética, etc.

1, 2, 3, 4 e 5

Bloques Contidos Lei ActividadesContidos acoso escolar ou bullying

Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

 Real decreto 126/2014 do 28 de febreiro

NORMATIVA


