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1. COMPETENCIAS

Tal e como pode verse no "Documento de vinculación co currículo", segundo o Real 

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

Educación Primaria, no artigo 2 (p.172), esta actividade promove as seguintes 

competencias clave:

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.

CREACIÓN DO CARTEL PUBLICITARIO DE SENSIBILIZACIÓN 
ANTE O ACOSO ESCOLAR

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: 

un cartel publicitario 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...). O cartel deberá 

ir acompañado dunha audiodescrición dun minuto de duración 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"). 

SESIÓN EXPRÉS



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 do cartel. 

Realizar ou buscar as imaxes para o cartel publicitario de sensibilización. 

Crear o cartel publicitario de sensibilización potenciando a creatividade e a liberdade 

de expresión artística dos alumnos, garantindo a accesibilidade universal. 

Elaborar un título, favorecendo a expresión escrita dos alumnos.

Describir o traballo realizado nunha audiodescrición breve, potenciando a igualdade 

e expresión oral dos alumnos e 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. CONTENIDOS

Concepto de acoso escolar, ciberacoso, roles implicados e importancia de una convivencia 

pacífica.

Conocimiento de las bases del concurso ONCE.

Conocimiento y práctica del proceso de investigación, método paso a paso.

Procesos de negociación, toma de decisiones y habilidades comunicativas necesarias para 

poder trabajar en equipo.

Aspectos democráticos asociados a la participación superadores de las relaciones 

jerarquizadas y potenciadores de la igualdad, el respeto, tolerancia, responsabilidad, etc.

Dominio y uso de técnicas de creación, edición y manipulación de imágenes, así como criterios 

de adecuación y ajuste de las imágenes a la temática del concurso y situación escogida.

Factores y aspectos a considerar en la realización de un cartel: elementos a incorporar, 

dimensiones, finalidad e interpretación.

El lenguaje publicitario. El papel del título en el cartel publicitario. 

Narración artística interpretativa. El discurso descriptivo.

El valor de la participación y la responsabilidad ciudadana en la convivencia. La importancia de 

promover la implicación de todos en la mejora de la convivencia escolar y promover el 

activismo contra el acoso escolar.

De la misma manera, según los contenidos establecidos por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa) para la etapa de Educación Primaria se ha establecido 

una vinculación con los contenidos que están relacionados con la creación del cartel publicitario de 

sensibilización. A continuación se exponen de forma global los contenidos de esta sesión, pero se 

recomienda consultar el anexo-1 que se encuentra al final del documento en el que se detallan los 

contenidos LOMCE y de la sesión express por asignaturas y el documento-2 (Vinculación del Concurso 

con el currículo) en el que se recoge la vinculación del acoso escolar en los contenidos LOMCE.

3. CONTIDOS

Concepto de acoso escolar, ciberacoso, roles implicados e importancia dunha convivencia 

pacífica.

Coñecemento das bases do concurso ONCE.

Coñecemento e práctica do proceso de investigación, método paso a paso.

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 dun cartel: elementos a incorporar, dimensións, 

finalidade e interpretación.

A linguaxe publicitaria: O papel do título no cartel publicitario. 

Narración artística interpretativa. O discurso descritivo.

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 

Do mesmo xeito, segundo os contidos establecidos pola LOMCE (Lei orgánica 8/2013, do 9 de 

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

unha vinculación cos contidos que están relacionados coa creación do cartel publicitario 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 LOMCE e da 

sesión exprés por materias e o documento-2 (Vinculación do Concurso co currículo ) no que se recolle 

a vinculación do acoso escolar nos contidos LOMCE.



4. DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN EXPRÉS

A elaboración do cartel debe realizarse de forma grupal, 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 

elaboración do cartel, divídese a actividade 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. RECOMPILACIÓN DE IMAXES.

• Seleccionar recortes de revistas e xornais.

• Utilizar imaxes de internet.

• Facer fotos nese mesmo instante.

• Unha mestura de todas as opcións anteriores.

4.3. REALIZACIÓN GRÁFICA DO CARTEL

DURACIÓN:   15 minutos

MATERIAIS:   revistas, tesoiras, xornais, cámara de fotos, e ordenador con acceso a internet.

DESENVOLVEMENTO:   Unha vez coñecida a idea que queremos expresar a través do noso 

cartel, deberemos seleccionar ou realizar as fotografías e imaxes que formarán parte do mesmo, 

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. Para iso, cada 

grupo terá varias opcións:

DURACIÓN:   15 minutos

MATERIAIS:  Imaxes, pegamento, tesoiras, soportes materiais (cartolinas, cartón, papel 

continuo...), ordenador, software que permita tratar imaxes (Photoshop, editores en liña, etc.)

DESENVOLVEMENTO:  Os alumnos crearán o cartel con todas as imaxes seleccionadas. 

Poderán contar con todas as técnicas ás que poidan acceder, desde as máis tradicionais como 

a colaxe (co uso de pegamento e tesoiras), a calquera programa de ordenador que lles permita 

tratar imaxes (Photoshop, editores en liña, etc.).



4.4. ELABORACIÓN DO TÍTULO

4.5. AUDIO-DESCRIPCIÓN DEL CARTEL

4.6. ENVÍO DO CARTEL PUBLICITARIO 

4.5. AUDIODESCRICIÓN DO CARTEL

DURACIÓN:    5 minutos 

MATERIAIS:    Encerado ou papel continuo, ordenador, bolígrafos, pintura...

DESENVOLVEMENTO:   Os alumnos escollerán o título do cartel en función de como crearan o 

cartel nos pasos anteriores. Trátase dun título breve e directo (non superará os 140 caracteres), 

que logre captar a atención do lector sen ser de mal gusto. Escollerase un título para o cartel 

publicitario de sensibilización para a participación no concurso que non superará os 140 

caracteres. Nestes casos haberá que seleccionar con especial coidado o tipo de letra (Arial, 

Times New Roman, Tahoma...), as cores e o tamaño, etc.

DURACIÓN:   10 minutos

MATERIAIS:   Ordenador con acceso a internet, micrófono ou outro sistema que permita gravar 

unha pista de audio directamente.

DESENVOLVEMENTO: Creado o cartel publicitario de sensibilización, procederase a realizar 

unha audiodescrición do que se quixo transmitir co traballo realizado, para facilitar ao xurado a 

interpretación da mesma así como a accesibilidade universal do cartel. Esta audiodescrición 

será dunha duración máxima de 1 minuto e deberá emitirse da maneira máis concreta e clara 

posible, permitindo a accesibilidade das persoas que sexan cegas ou con discapacidade visual 

e que por tanto entendan o que se quixo expresar co cartel. É fundamental ter en conta: volume 

a utilizar, eliminar os posibles ruídos de fondo, engadir silencios, etc. Poderase gravar dita 

audiodescrición a través da Zona Privada na súa zona de subida de traballos ou achegar un 

arquivo en formato .mp4.

DURACIÓN:    5 minutos

MATERIAIS:   o cartel, o guión da curtametraxe e un ordenador con conexión a internet para o 

envío.

DESENVOLVEMENTO:   terminado o cartel publicitario de sensibilización, enviarase en liña a 

través da Zona Privada do profesor, en formato .jpg e cun peso máximo de 2 MB



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

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

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

Educación Primaria.

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.

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 no seu cartel.

Para a sesión será idóneo contar con recortes, imaxes dixitais, vídeos, etc. para que os 

alumnos dispoñan de materiais suficientes e accesibles para o deseño o día da actividade.

Unha vez terminado o cartel, é fundamental revisar a claridade na exposición da nosa idea 

de acoso escolar, comprobando os posibles erros gramaticais que puidesen existir.

NORMATIVA



ANEXO 1

CONTIDOS LOMCE E SESIÓN EXPRÉS POR MATERIAS

CONTIDO LOMCE CONTIDO LOMCEMATERIAS

Ciencias Sociais

Lingua castelá e 

literatura

Matemáticas

Bloque 1: contidos comúns

Bloque 3: Vivir en sociedade. Dereitos 

e deberes dos cidadáns.

- Resolución de conflitos.

- Normas de convivencia.

- Habilidades comunicativas.

- Deberes e dereitos dos seres humanos.

- Responsabilidade moral ante os outros.

iencias da 

Natureza

Bloque 1: Iniciar ao alumnado na 

actividade científica.

Bloque 1: Educación para o tempo de 

lecer e o tempo libre.

Bloque 2: O ser humano e a saúde.

- Importancia de buscar documentación e clarificar 

conceptos.

- Consumo crítico ante a información que nos 

brindan os medios de comunicación e as TIC.

- Efectos do acoso escolar na saúde psicolóxica e 

emocional.

- O valor da responsabilidade.

- A convivencia, ética e dereitos como aspectos 

esenciais da cidadanía.

- Romper relacións xerarquizadas nos seres vivos e 

potenciar a importancia do respecto e o coidado.

Bloque 1: Comunicación oral

Bloque 5: Educación literaria.

- Procesos de negociación e toma de decisións.

- A linguaxe publicitaria:

- Narración e descrición.

- Lectura e expresión oral.

Bloque 1: procesos, métodos e 

actitudes en matemáticas.

Bloque 2: Números

- Aplicabilidade das matemáticas en procesos de 

creación artística.

- Secuenciación dos procesos. Numeración.

- Concepto de tempo.

- Medidas (tamaño póster).

- Distribución espacial e proporcións. 

Primeira Lingua 

Estranxeira
Bloque 2: Produción de textos 

orais.

- Etimoloxía do concepto bullying e ciberbullying.

- Narración descritiva do cartel publicitario.

- Expresión oral e escrita en lingua estranxeira na 

audiodescrición e o título.



CONTIDO LOMCE CONTIDO LOMCEMATERIAS

Educación 

musical 

Educación Física

Valores Sociais e 

Cívicos.

Bloque 3: A música, o movemento e a 

danza.

- O corpo tamén comunica.

- Concepto de tempo.

- A banda musical. Relevancia do equipo, o talento 

singular e diversificado.

Educación 

Artística

Bloque 1. Educación audiovisual.

Bloque 2. Expresión artística

-Diferenzas entre imaxes fixas e en movemento e a 

súa clasificación seguindo patróns aprendidos.

-Responsabilidade tecnolóxica na procura, 

creación e difusión de imaxes.

-Coñecemento e uso da linguaxe visual para 

representar de forma persoal ideas, accións e 

situacións.

-Realizar producións plásticas seguindo pautas 

elementais do proceso creativo, experimentando, 

recoñecendo e diferenciando a expresividade dos 

diferentes materiais e técnicas pictóricas e elixindo 

as máis adecuadas para a realización da obra 

planeada.

Bloque c: Accións motrices en 

situacións de cooperación, con ou sen 

oposición.

Bloque e: Accións motrices en 

situacións de índole artística ou de 

expresión.

- Xestionar a oposición de forma democrática.

- Aprendizaxe cooperativa.

- Expresión corporal, posicións pacíficas e 

violentas.

- Coñecemento do corpo e a súa representación 

artística.

Bloque 1: A identidade e a dignidade 

da persoa

- Respecto e dignidade persoal.

- Interdependencia do ser humano.

- Autoestima. Motivación.

- Autocontrol.


