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Este curso escolar recuperamos un dos principais 
valores que nos definen e nos fan humanos: a con-
fianza. Un valor que se entende sempre nos dous 
sentidos: a confianza que sentimos que os demais 
nos merecen e a que ofrecemos nós á súa vez. Esa 
confianza é precisamente un dos piares básicos da 
nosa organización, porque estamos convencidos 
de que só demostrando confianza nas potencialida-
des dos cativos e dos rapaces que atendemos en 
Aldeas Infantiles SOS, eles farana súa e seguirán 
adiante, sexan cales sexan as situacións que lles 
toque vivir.

Co valor da confianza, ademais, queremos seguir 
traballando no eido que iniciamos no curso anterior, 
de prevención da violencia e do acoso escolar, 
en canto á necesaria confianza entre pares para o 
correcto desenvolvemento do neno. Desde a em-
patía e o coñecemento das necesitades do outro, 
seguramente moi semellantes ás nosas, creamos 
unha rede que nos sustenta, na que podemos con-
fiar e sobre a que construírmos a nosa esperanza, 

que non é outra cousa que a confianza nun futuro 
positivo.

Desde esa confianza en que cada un de nós é unha 
parte valiosa e precisa na sociedade, pedímosvos 
que vos convertades, como docentes, en detectores 
de calquera síntoma que vos indique que un rapaz 
se illa e racha a conexión co seu grupo e co mundo. 
Vivimos nun mundo no que é doado medrar só, ata 
tendo familia e unha contorna escolar normal. Tamén 
concorren as circunstancias e os medios tecnolóxicos 
para que un neno que non se sinta aceptado ou có-
modo coa súa contorna, voluntariamente ou non, se 
afaste ou  se ille a si mesmo e perda os vínculos co 
mundo ao que sente que non pertence. Pedímosvos, 
pois, que desde os centros escolares e as familias, 
sexades os primeiros en darlles confianza, sen dosi-
ficacións, con xenerosidade, para que poidan gozar 
dun sentido de pertenza, integrárense, participaren 
e confiaren de novo. Que se faga realidade o noso 
desexo de que ningún neno medre só.
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Benvido á décimo terceira edición do progra-
ma educativo “Párate para pensar” de Aldeas 
Infantiles SOS. Despois de máis dunha década 
desde a nosa aterraxe na educación en valo-
res nas escolas de Educación Secundaria do 
noso país, seguimos apostando pola infor-
mación integral dos alumnos. Desexamos de 
todo corazón que os nosos programas causa-
ran efecto en toda unha xeración de adoles-

centes e que lles proporcionaran ferramentas 
para se relacionaren mellor consigo mesmos, 
cos demais e co mundo en que lles tocou vi-
vir. Estamos seguros de que construír desde 
o interior das persoas é unha garantía para 
a sociedade, que desexamos sexa cada vez 
máis xusta e solidaria, grazas a todos estes ra-
paces que se pararon a pensar ano tras ano.
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Ao longo da vida ás veces nos acompañan unhas persoas 
e ás veces outras. Nos primeiros anos son os nosos pais 
e irmáns, fieis e incondicionais e tamén os profesores. Al-
gúns amigos estarán temporalmente e, uns poucos, case, 
case, ata ao final. Quizais teñamos parella, fillos, ani-
mais... pero hai unha persoa que si ou si vai estar sempre. 
Adiviñas de quen se trata? Pois si: es ti mesmo. E como 
o percorrido é longo, é importante que desde o comezo 
aprenderas a te coñecer ben: quen es, como pensas, que 
queres e que tipo de persoa queres ser. Parecen pregun-
tas complexas, mais hai tempo para respondelas, non te 
preocupes. 
Quererse e confiar nun mesmo é un gran valor e podes 
aprender a facelo. Quen ten unha boa autoestima é máis 
feliz e xera boas vibracións porque transmiten esa seguri-
dade de que todo, con ganas e esforzo, se pode conseguir. 
Iso non significa converterte nun prepotente, senón o con-
trario: ser consciente de que tes todas as ferramentas para 
saír adiante. Síntete a gusto contigo tanto canto poidas!
Dámosche unhas cantas ideas para que medre esa con-
fianza en ti desde hoxe mesmo:
• Cando te sintas inferior, o que hai detrás é medo. De 

que? Que é o peor que pode pasar? Non paga a pena 
correr o risco? Nunca te arrepentirás de ter feito algo, 
senón de non telo intentado.

• Non te compares con ninguén. Para que? Levarache 
tempo descubrir que non hai nada mellor que ser ti. Por 
que non comezar agora mesmo a saborealo?

• Non te centres no que non sabes, non podes ou non 
tes. Ponte co que si. A linguaxe mental é trampulleira, 
así que non persistas en pensamentos negativos. 

• Se precisas unha dose extra de confianza en ti, podes 

optar por enganar o teu cerebro. Fai como que te sen-
tes así de forte e de ben e, ao final, sentiraste exacta-
mente así. Utiliza trucos como sacar peito, poñerte ben 
erguido ou estar un anaco cos brazos en xerra (aínda 
que sexa ás agochadas) para sentirte como o galo do 
galiñeiro.

• Ten un plan de vida, un proxecto propio, un soño. Vi-
sualízate chegando á meta. Se o debuxas, o escribes, 
garda unha foto... teralo presente e irás, inevitable-
mente, cara a el. 

• Non te poñas escusas para non facer as cousas. Se 
te pos a iso, todo remata por acontecer. Iso si, non da 
noite para o día . Devagar. Focalízate nos pequenos 
avances, no día a día.

• Dálle valor a quen o ten. Non te creas todo o que che 
di calquera. Ás veces, algúns amigos non o son tanto e 
operan variables como a envexa, os celos ou a compe-
titividade, que non controlas. Aprende a discernir entre 
críticas construtivas e destrutivas ou opinións persoais 
sen máis valor. Ademais, a opinión que outros teñen 
de ti é o seu problema, non o teu. Ah, e cre tamén os 
eloxios! 

• Non importa tanto o que os mais agardan de ti, senón 
o que ti agardas de ti mesmo. É a ti a quen non debes 
decepcionar, despois de todo.

Para rematar, ter defectos é o normal. Quen non os ten? 
Son as túas cartas e tócache xogalas. Cando te coñezan 
en profundidade poderás utilizar as boas e apartar as que 
non o son tanto. Saberás como funciona “a túa máquina” 
e confiarás en ti máis que en ninguén.

A  c o n f i a n z a  e n  m i n  m e s m o
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Segundo ciclo

PC

SC

SustentabilidadeS

Dilemas

Profesorado

D

P

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
SECUNDARIA
CURSO 2017-2018

Titorías con sentido 
para todos os ciclos 
educativos

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa


7

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
SECUNDARIA
CURSO 2017-2018

Titorías con sentido 
para todos os ciclos 
educativos

A  c o n f i a n z a  e n  m i n  m e s m o

Agora me quero, agora non
Obxectivo: racionalizar por que, dependendo do noso 
estado de humor e da situación que vivimos, a con-
fianza en nós muda, e como consecuencia, tamén a 
autoestima. Ver con perspectiva os diferentes estados 
de ánimo.

Ideas chave: estado emocional, influencia de fac-
tores no estado de ánimo, habilidade emocional e 
autoestima.

Recursos: fotografías en papel ou dixital; folios e bo-
lígrafos.

Desenvolvemento: os alumnos terán que traer á clase 
dúas fotografías deles mesmos; unha na que se gus-
ten e se vexan especialmente guapos e outra en que 
non se gusten, nin se vexan ben reflectidos. Terán que 
dividir un folio en dúas columnas e escribir que estaba 
pasando en cada caso: que pasou na casa? E na es-
cola? Por que escolleron a roupa que levan posta ou a 
expresión que poñen ante a cámara? Se non son capa-
ces de lembralo, pódeno imaxinar ou inventar. 

Máis: os alumnos lerán as súas dúas columnas ante  
resto da clase. O resto de compañeiros téñenlles que 
ofrecer frases de conforto ou para quitar importancia a 
eses momentos, que todos podemos ter. 

Na casa: sacamos os albumes antigos de fotos dos no-
sos pais e avós; buscamos instantáneas en que a nosa 
familia apareza máis ou menos feliz; pedímoslles que 
nos expliquen que estaba pasando en cada ocasión.

21 2
PC PC

Obxectivo: afondar nos sentimentos de cada alumno, nos seus gustos, 
ideais, aspiracións e vocación.

Ideas chave: convencernos a nós mesmos de que somos capaces de con-
seguir iso que nos propoñamos, sempre e cando se teña a paixón, as apti-
tudes e o tesón de perseguilo.

Recursos: espello de pé, cámara de vídeo, ordenadores, programa de edi-
ción, etc.

Desenvolvemento: pedirase aos alumnos que preparen preguntas que 
quererían facerlle a alguén moi importante que virá á clase, mais sen dicir-
lles quen é. Buscarase unha aula en que haxa un espello grande e irán pa-
sando, de ser posible, un de cada vez e sen máis público que eles mesmos 
e, en todo caso, unha persoa que fará de cámara. Os alumnos terán que 
facer as preguntas que prepararon á persoa que teñen diante do espello: 
eles mesmos. Tanto as preguntas como as respostas deberán ser sinceras 
e espontáneas.

Máis: as entrevistas gravaranse en vídeo; despois poden editalo e montar 
unha pequena curta que poden gardar de lembranza e mirar cando pasen 
uns cantos anos, para ver como foron evolucionando. 

Na casa: pódeselles pedir aos pais que fagan o mesmo exercicio de en-
trevistarse a eles mesmos ante un espello, lembrando o que terían dito á 
mesma idade que teñen os seus fillos adolescentes ou, directamente, tal 
como son agora. Lembran que pensaban deles naquela época? 

Espello, entrevista a unha gran persoa

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://blog.hola.com/hot-shots/2015/10/15-fotos-impactantes-de-famosos-antes-y-ahora/
http://estudiantes.elpais.com/descargas/Consejo_Entrevista.pdf
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Unha carta que chega do 
meu eu futuro

24

Obxectivo: se temos confianza en nós mesmos, so-
mos optimistas e pensamos que as cousas nos van 
saír ben na vida, o futuro encárase de xeito positivo. 
Proxectármonos é un gran paso para avanzar na vida. 

Ideas chave: proxecto de vida, optimismo, esperanza 
no futuro e nas capacidades persoais. 

Recursos: folios, bolígrafos, ordenadores, tabletas, 
impresoras, etc. 

Desenvolvemento: na clase de Lingua, os alumnos 
escribirán unha redacción imaxinando que pasaron 
trinta anos e o seu “eu” do futuro se dirixe ao seu 
“eu” actual para explicarlle como lle foron as cousas 
en todo ese tempo e darlle algúns consellos ou es-
peranzas. Preténdese que sexan optimistas, positivos 
e teñan confianza neles; por tanto, esa carta ten que 
reflectir que a vida foi ben. Poden falar tanto dende a 
perspectiva laboral como sentimental ou familiar. Todo 
o que proxecten debería facerlles sentir reconfortados 
e seguros para enfrontar o que agora é un futuro in-
certo. 

Máis: poden organizar un concurso de relatos curtos 
e escoller a carta que consideren mellor redactada ou 
máis orixinal. 

Na casa: poden ver en familia a película Regreso ao 
futuro, un filme clásico dos anos trinta en que un ra-
paz novo estadounidense é transportado trinta anos 
cara ao pasado e ten que animar o seu futuro pai  en 
todo o posible para que a súa confianza e autoestima 
lle axude a ser unha persoa feliz. 

Obxectivo: entender que os humanos somos seres complexos, cuxa perso-
nalidade está en constante evolución dependendo do que vaiamos vivindo 
no día a día. 

Ideas chave: a personalidade é algo cambiante; as persoas non se poden 
limitar a uns cantos adxectivos, senón que as influencias externas e o carác-
ter de cada persoa fai que esteamos en constante proceso de mudanza e de 
aprendizaxe. 

Recursos: caixa de plástico ou cartón, etiquetas adhesivas, rotuladores, etc.

Desenvolvemento: onda o profesor, os alumnos crearán unhas etiquetas de 
distintas formas e cores con cartolinas, rotuladores e imperdibles; nesas etique-
tas escribirán adxectivos que se utilizan a cotío para describir a compañeiros po-
las súas aptitudes e/ou calidades: líder, traballador, constante, amable, social, 
alegre, positivo, enérxico, contraditorio, extravertido, introvertido, etc. Despois 
colocaranas nunha caixa. A continuación, un por un, poñerase de pé diante dos 
seus compañeiros, e entre todos decidirán que etiquetas colocarlle. 

Máis: anotaranse nunha listaxe as etiquetas que puxeron entre todos e, por 
último, cada alumno deberá puntuar cando se identifica con elas e etiquetarse 
a si mesmo escollendo unha ou varias, engadindo outras se non estivesen. O 
obxectivo é entender que ninguén pode ser reducido a un só adxectivo, que 
cada persoa é algo moito máis complexo. 

Na casa: teñen que pedirlles aos seus pais e avós que lles expliquen histo-
rias reais de cando eran novos; descubrirán que os seus proxenitores son 
moito máis que a imaxe que teñen deles na actualidade. 

Quita as etiquetas! 
3
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IN

Me, myself and I
Obxectivo: tomar consciencia do “eu” en todos os sen-
tidos, abstracto e tamén físico, para poder traballar quen 
somos, que queremos e cara a onde vai o noso proxecto 
de vida. 

Ideas chave: visualizarse a través da música e do mo-
vemento; utilizar a percepción física a través de todos os 
sentidos. 

Recursos: reprodutor de música, ordenador, altofalantes, 
dicionario de inglés, etc. 

Desenvolvemento: na clase de Educación Musical ou de 
Educación Física traballarase coa canción «Me, Myself 
and I», de Bebe Rexha e G-Eazy. A idea é que interioricen 
o significado da canción e que se movan seguindo o seu 
ritmo, con espazo abondo para bailar e expresarse libre-
mente. A letra desta canción comeza dicindo: 

Oooooh, it’s just me, myself and I
Solo ride until I die
Cause I got me for life
(Got me for life, yeah)
Oh I don’t need a hand to hold
Even when the night is cold
I got that fire in my soul…

Máis: na clase de Lingua inglesa poden utilizar a letra 
completa da canción e traducila; despois farán un debate 
en inglés sobre se están de acordo ou non coa mensaxe 
que expresa.

Na casa: levarán a letra da canción traducida á casa e 
preguntarán aos pais e irmáns que opinan sobre o signifi-
cado desta: se están de acordo en que a esta vida vimos 
e dela marchamos sós ou se, polo contrario, pensan que 
a maior parte do tempo estamos acompañados. 

E se... o que puiden dicir ou 
facer se tivese autoestima

Obxectivo: reflexionar sobre como nos gustaría comportarnos en ocasións e 
como o facemos en realidade ; a timidez e a falta de confianza non sempre 
deixan ás persoas mostrarse tal e como son. 

Ideas chave: influencia da autoestima na conduta e nas emocións. Reco-
ñecermos que a falta de seguridade nos impide desenvolvernos plenamente e 
actuar de xeito coherente cos nosos valores. Formas de traballar a autoestima; 
acoso escolar, a importancia de como actúan as testemuñas. 

Recursos: folios, bolígrafos, ordenador, impresora, cartolinas, lapis, etc.

Desenvolvemento: os alumnos terán que escribir ou representar, por parellas, 
unha situación en que actuaron dun xeito, mais lles gustaría telo feito doutro 
(exemplo: “Unha vez vin como se rían dun compañeiro de clase outros alumnos 
da escola porque non facía ben os exercicios de Educación Física e non me 
detiven; a verdade é que me tería gustado enfrontarme a aqueles alumnos e di-
cirlles que non deberían rirse de ninguén por ningún motivo”). Logo lerán en pú-
blico eses exemplos e reflexionarán sobre que motivación precisan para seren 
asertivos e valentes e, malia todo, actuar de xeito coherente cos seus valores. 

Máis: na clase de Educación Artística crearán unha banda deseñada prota-
gonizada por un superheroe inventado cuxo maior poder sexa facer e dicir sem-
pre o que pensa e actuar como considera máis axeitado. Ese superheroe será 
o seu alter ego e terá que actuar nas situacións en que os alumnos se atoparon. 

Na casa: os pais explicarán exemplos de oportunidades que perderon por non 
ter feito ou dito o que de verdade querían facer ou dicir; arrepíntense máis do 
que fixeron ou do que non chegaron a facer?

265
PC PC
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A  c o n f i a n z a  e n  m i n  m e s m o
Obxectivo: non todo o mundo ten o mesmo talento. A educación actual reco-
ñece máis capacidades que as lóxico-matemáticas ou lingüísticas, desde a 
reflexiva ou interpersoal ata a relacional, musical o cinestésica. Rescatar estes 
talentos restitúe a confianza de alumnos frustrados noutros eidos. 

Ideas chave: intelixencias múltiples, orientación vocacional.

Recursos: test fotocopiados e bolígrafos, ordenador ou tabletas, etc. Velaquí
unha serie de test online: Test 1, Test 2 e Test 3.

Desenvolvemento: por parellas, os alumnos faranse entre eles o Test de Inte-
lixencias Múltiples do psicólogo americano Howard Gardner ou outra versión. 
Con este test poderán avaliar cal é a súa intelixencia máis marcada: lingüística, 
lóxico-matemática, visual-espacial, musical, cinestésica, naturalista, intraper-
soal ou por último interpersoal. Unha vez obteñan os resultados do test, deben 
aconsellar ao compañeiro cara a onde debería enfocar a súa carreira profesio-
nal para facer aquilo que verdadeiramente lle gusta e no que destaca. 

Máis: tamén en parellas, poden recoller máis información sobre as opinións 
dos estudos universitarios, de grao ou outras formacións alternativas, tomando 
como referencia os resultados do test. 

Na casa: se os pais queren facer un agasallo aos fillos, unha boa idea é ofrecer 
o libro O elemento, do educador Ken Robinson. Esta obra converteuse nun 
texto de referencia para profesores, alumnos e a sociedade en xeral, porque 
analiza o punto de encontro entre as aptitudes naturais e as inclinacións per-
soais. Consonte Robinson, “o elemento” é o que fortalece o sentido da túa 
identidade e mellora o teu benestar.

27
No meu elemento. 
Analizando as miñas intelixencias

Obxectivo: que significa ser autónomo e autosuficien-
te? Non precisamos que ninguén nos diga sempre o 
ben que facemos as cousas ou que nos premien. Cada 
persoa é capaz de valorar e recoñecer cando é así e 
premiarse por iso. 

Ideas chave: sermos obxectivos para recoñecermos can-
do as cousas se fan ben ou non; sermos independentes 
para sentirnos orgullosos de nós e premiarnos cando o 
consideremos oportuno, indistintamente do que fagan as 
persoas ao noso redor.

Recursos: móbil, cámara de fotos, tableta, ordenador, etc.

Desenvolvemento: o esforzo positivo sempre anima os 
rapaces, pero este reforzo positivo non ten que vir exclu-
sivamente do exterior; cada persoa, xa desde ben nova, 
ten que se querer a si mesma, valorarse e premiarse can-
do o considere necesario. Os alumnos escollerán que tipo 
de capricho ou privilexio lles gusta darse cando fan algo 
ben, intentado que non teñan por que ser grandes premios 
materiais (un xeado, un paseo, un tempo de tele, un tem-
po de videoxogos...). Farán unha listaxe das cousas que 
merecen ese premio (sacar boa nota nun exame, axudar 
a facer as tarefas de casa, axudar a un veciño a subir a 
compra, etc.)

Máis: durante esa semana faranse unha foto gozando do 
momento “premio” e compartirana co resto no blogue/
grupo da clase explicando por que e con que se premiaron. 

Na casa: como familia tamén nos podemos premiar (por 
exemplo: reciclamos moi ben, sempre temos coidado de 
non consumir moita enerxía, somos respectuosos cos ve-
ciños, etc.). Como premio pódese ir ao cine, ao teatro, a 
un concerto, etc. 

Fágome un agasallo (e deixo 
de agardalos)

8
INPC PC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.profesorfrancisco.es/2011/01/educacion-personalizada.html
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=inteligencias-mltiples-para-nios
http://marlopezbuades.es/test/test-de-inteligencias-multiples-online
http://coaching-pro.es/resumenes-de-libros/resumen-el-elemento-descubrir-tu-pasion-lo-cambia-todo
https://psicologiaymente.net/psicologia/refuerzo-positivo-negativo
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/galeria/158130-aprenda-a-premiarse


11

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
SECUNDARIA
CURSO 2017-2018

Titorías con sentido 
para todos os ciclos 
educativos

A  c o n f i a n z a  e n  m i n  m e s m o

9

Obxectivo: tratar de imaxinar, do xeito máis realista 
posible e sen entrar na ciencia ficción, como serán ou 
quererían ser nun futuro tan afastado como parece hoxe 
o 2035.

Ideas chave: proxectar, visualizar un proxecto de futu-
ro, teren esperanza e confiar nun futuro positivo.

Recursos: folios, bolígrafo, ordenador, impresora, ta-
bleta, etc.

Desenvolvemento: os alumnos teñen que escribir un 
relato curto; eles son os protagonistas e a acción sitúa-
se en 2035. Tomando como punto de partida o seu xeito 
de pensar e a súa ideoloxía actual, teñen que imaxinar-
se en que tipo de persoas se converterán case dous 
décadas despois. O obxectivo é que se proxecten de 
xeito positivo, que pensen que aquilo que soñan e an-
helan para si, en todos os aspectos, se vai converter en 
realidade. 

Máis: se queren unha pequena axuda para situar a ac-
ción e que as descricións sexan máis literarias poden 
repasar algún libro de ciencia ficción de Suzanne Coll-
ins, Cassandra Clare ou Verónica Roth. 

Na casa: pódese facer o exercicio en grupo e compar-
tido: como proxectamos unha familia ao completo case 
20 anos despois?

Ano 2035, como te proxectas
10

INSC SC

Obxectivo: tomar consciencia das calidades destacadas de cada un e sabe-
las comunicar entre as persoas que nos rodean, para que nos coñezan mellor 
e reafirmar ese valor. 

Ideas chave: ter confianza nun mesmo, nas nosas calidades e aptitudes; 
saber comunicar á xente que nos rodea quen somos e por que paga a pena 
coñecernos. 

Recursos: móbil ou ordenador.

Desenvolvemento: un tuit é unha mensaxe que se publica na rede Twitter e 
é unha sorte de titular sobre temas moi diferentes. Non pode ter máis de 140 
caracteres e debe resumir moi ben o que se quere dicir para que se entenda. 
Os alumnos teñen que escribir un tuit sobre eles mesmos destacando os seus 
puntos fortes. Terán que pensar moi ben que queren explicar e con que pala-
bras, porque 140 caracteres non dan para se estenderen. O profesor leraos 
en voz alta e os alumnos teñen que adiviñar a quen se refire. 

Máis: os alumnos tamén poden acompañar o seu tuit cunha imaxe ou un 
vídeo ilustrativo do que explican, ou simplemente unha foto ou un vídeo deles 
mesmos que transmita os valores que describen no tuit. 

Na casa: para comprobar se o resto da xente nos ve como nós mesmos o 
facemos, pedirémoslle ao resto dos membros da nosa familia que escriban un 
tuit sobre nós. A ver cal é o titular destacado!

Eu nun tuit.  
O mellor de min en 140 caracteres. 

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://es.ccm.net/forum/affich-278076-ejemplo-de-un-proyecto-de-vida-modelo 
http://es.ccm.net/forum/affich-278076-ejemplo-de-un-proyecto-de-vida-modelo 
https://gl.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Collins
https://gl.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Collins
https://gl.wikipedia.org/wiki/Cassandra_Clare
https://es.wikipedia.org/wiki/Veronica_Roth
http://www.twitter.com
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A  c o n f i a n z a  e n  m i n  m e s m o Obxectivo: aínda que os currículos tenden a ser unicamente informativos, 
cada vez máis interesa que a persoa destaque unhas calidades concretas para 
que capte de contado a atención de quen o lea.

Ideas chave: potenciar os aspectos e as aptitudes positivos dunha persoa 
para sacar partido diso; distinguir que se debe potenciar en cada situación.

Recursos: ordenadores, impresoras, cámara de vídeo, etc. Web con con mo-
delos de currículos e ideas para cubrilos.

Desenvolvemento: os alumnos teñen que escribir un currículo, que é o sis-
tema de presentación universal que se utiliza para buscar traballo; á parte da 
información persoal, estudos cursados, experiencia, etc., é interesante que, en 
función do traballo ao que queiran acceder, saiban que aptitudes e caracterís-
ticas deben destacar. Así, por exemplo, se queren que os contraten como co-
merciais, sería interesante que informen de que lles gusta o tratao co público, 
son extravertidos, respectuosos, etc. 

Máis: falar en público é unha das aptitudes máis valoradas na actualidade; 
gravar un videocurrículo aporta un valor engadido, sempre e cando estea ben 
presentado e teña un bo ritmo. Consellos para un bo videocurrículo. 

Na casa: pódese buscar algún currículo dos nosos pais e analizar se pensa-
mos que teñen algunha aptitude ou capacidade á que non se lle dá suficiente 
importancia no currículo e nós consideramos que é importante. 

O meu mellor currículo. 
Sacando brillo ás miñas virtudes

212
SC

Obxectivo: expor publicamente cales son as aptitudes 
e as calidades destacadas de cada persoa e ofrecelas 
aos mais. O valor que lle demos a ese talento e esforzo 
reafirma a nosa autoestima. 

Ideas chave: intercambio, colaboración, capacidade 
para compartir recursos e habilidades; inserción social e 
ben común.

Recursos: ordenadores, tabletas, taboleiro de anuncios, 
etc.

Desenvolvemento: os alumnos crearán un banco do 
tempo das cousas que saben facer mellor. En que con-
siste un banco do tempo? É un concepto no que as per-
soas que participan intercambian servizos para axudarse 
mutuamente e deste xeito todos saír beneficiados. Así, 
por exemplo, cada alumno pode anunciar que intercam-
bia dependendo das súas habilidades: un ofrecerase 
para amañar ordenadores; outro para coser roupa; outro 
par facer carteis decorativos; outro para cociñar sobreme-
sas e repostaría, etc. 

Máis: o profesor de Informática pódelles axudar a crear 
algún blogue ou páxina web tipo axenda onde toda a 
operativa do intercambio sexa o máis práctica, visual e 
funcional posible. 

Na casa: como familia tamén se pode crear un banco  do 
tempo no fogar cos nosos pais, irmáns, curmáns, tíos, 
avós... hai que organizarse para ver que servizos esta-
mos preparados para intercambiar. 

O banco do tempo

211
SC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.modelos-de-curriculum.com/index.php
http://www.socialancer.com/crear-videocurriculum-impacto
http://www.bdtonline.org
http://www.bdtonline.org
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A  c o n f i a n z a  e n  m i n  m e s m o

Obxectivo: comprender a influencia da natureza e da 
climatoloxía no noso estado de ánimo, xa que forma-
mos parte dun mesmo ecosistema.

Ideas chave: conectar coa natureza e cun mesmo e 
as nosas emocións.

Recursos: ordenadores con internet.

Desenvolvemento: cada alumno escollerá un fe-
nómeno atmosférico (a chuvia, a neve, o vento, as 
baixas presións, as altas presións, o sol, a calor exce-
siva, a humidade, etcétera) e buscará en internet in-
formación sobre se afecta e como ao estado de ánimo 
das persoas. Con todas as informacións montarase 
un mural/colaxe colectivos. Arredor de cada fenó-
meno, os alumnos poderán engadir notas adhesivas 
coas súas propias experiencias:” a min ponme triste”, 
“anímame moito”, “impídeme concentrarme”... 

Máis: algunhas persoas son especialmente “meteo-
sensibles”. Neste enlace explicarannos máis sobre 
iso.

Na casa: podemos levar un rexistro do tempo nunha 
axenda familiar e engadir frases de como foi o día e 
de como nos sentimos. Co tempo podemos revisa-
lo coa perspectiva de se a meteoroloxía afectaba ao 
noso xeito de actuar ou de sentírmonos.

O que pensaba mentres chovía.

213
Son autosuficiente. 
Manéxome co meu orzamento.

Obxectivo: ser autónomo, entender que os recursos son limitados e que hai 
que saber administralos de forma sustentable. Ser consciente do consumo e 
dos ingresos e gastos. 

Ideas chave: responsabilidade, sustentabilidade, consumo e autonomía.

Recursos: follas Excel ou modelos de libros de contas.

Desenvolvemento: os rapaces administrarán un orzamento ficticio para vivi-
ren durante un mes, cun salario base mínimo. Inventarán xeitos de que “renda” 
e de, á vez, seren responsables co comercio xusto, co comercio de proximidade 
e a ecoloxía. Terán que presentar un libro de contas semanal con todo o que 
pagan para poderen vivir, desde o alugueiro e a subministración á alimentación, 
roupa, transporte e outros gastos.

Máis: aquí tedes o informe sobre o orzamento familiar medio no noso país e 
como se distribúe. Podemos facer un reconto estatístico de toda a clase e mos-
tralo con gráficos. 

Na casa: coñecer o orzamento familiar e os gastos que implica vivir a diario é 
unha toma de contacto coa realidade e permitiralles partillar e solidarizarse cos 
pais e as súas preocupacións cotiás por manter o fogar. 

214
S S

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://diarioecologia.com/asi-afecta-el-clima-nuestro-estado-de-animo/
http://lab.rtve.es/las-claves/como-afecta-el-clima-a-la-salud-2017-03-24/
http://www.aprendizfinanciero.com/como-elaborar-un-presupuesto-familiar
http://www.ine.es/prensa/epf_prensa.htm
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Obxectivo: ser conscientes de todos os actos cotiás que supoñen un consumo 
de recursos e de enerxía, aprendendo a calcular a propia pegada ecolóxica. 

Ideas chave: recursos, enerxía, consumo, hábitos sustentables e redución da 
pegada ecolóxica. 

Recursos: cartolina con formato de diploma, ordenador con programa de dese-
ño e impresora ou rotuladores e cores se se opta por unha opción manual. 
Papel cuadriculado ou con liñas para debuxar unha táboa. Calculadoras. 

Desenvolvemento: nunha sesión, todos os alumnos achegarán ideas de que 
actos cotiás, no ámbito doméstico, supoñen unha pegada ecolóxica: desde utili-
zarmos a luz e a electricidade (lámpadas, electrodomésticos, televisor, ordena-
dores) ata consumir auga (lavadora, lavalouzas, ducha/baño, inodoros), alimen-
tos (frescos, procesados nunha fábrica), utilizarmos vehículos (autobús, metro, 
coche, autocar, avión, barco), utilizarmos vestido e calzado, producir refugallo, 
etc. Anotaranse estes ítems nunha táboa e imprimirase un exemplar para cada 
alumno. Todos deberán anotar o seu consumo estimado nunha semana, nun 
mes ou nun ano (haberá cousas, como as grandes viaxes, que só acontecen 
anualmente, por exemplo). Na clase, sumaranse todos os resultados e así ob-
terán a pegada ecolóxica do grupo. Falarase de que xeitos cada un podería 
reducir a súa pegada ecolóxica e todos asinarán un diploma-compromiso para 
seren conscientes e mellorar a súa pegada ecolóxica.

Máis: aquí tedes un test que calcula automaticamente  a pegada ecolóxica 
individual, que tamén podedes utilizar no exercicio para simplificalo. Outra cal-
culadora aínda máis completa tédela aquí.

Na casa: os rapaces pendurarán os seus diplomas ben á vista e partillarannos 
coa  familia, comentando que se veu na sesión e en que se consume máis ou 
menos; e farase partícipes aos mais do seu compromiso por ser sustentables e 
reducir esa pegada.

Orgulloso da miña pegada ecolóxica

215
S

Obxectivo: promover o debate e a reflexión colectiva a 
través de dilemas éticos sinxelos baseados en situacións 
cotiás. Distinguir entre os distintos niveis de madurez, 
desde o temor ata o egoísmo e a expectativa de atención 
por parte dos demais, a xustiza, o ben común ou a ética e 
os dereitos humanos.

Ideas chave: dilemas éticos, inseguridade persoal 
fronte a autoestima.

Recursos: dilemas “O meu traballo non é tan bo”, 
“Sarpullido vistoso” o “Cola de león ou cabeza de 
rato”.

Desenvolvemento: podedes propoñer un dos dilemas 
para espertar a participación do alumnado. Despois de 
ler o sinxelo enunciado, todos teñen que responder es-
pontaneamente  a como reaccionarían ou que farían. Os 
distintos tipos de resposta recóllense máis abaixo e  si-
túanse nun dos catro niveis de madurez ética segundo a 
interpretación da proposta do pedagogo Manuel Segura, 
baseada á súa vez nas teorías de Kohlberg e Piaget so-
bre o crecemento ético e moral do ser humano. . 

Máis: moitos máis dilemas persoais na hemeroteca de 
Vaia dilema. 

Na casa: podedes entrar xuntos na páxina de Vaia dile-
ma e gozar xuntos dalgúns dos retos éticos, propondo a 
solución máis “madura” para cada un

Sobre a confianza en 
min mesmo

16
D

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp
http://www.tuhuellaecologica.org
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gddpmitrabajonoestanbueno_editora_9_4_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_grandes_4_sarpullido_vistoso_editora_9_78_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdpcoladeleon_editora_9_42_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdpcoladeleon_editora_9_42_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema
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Obxectivo: potenciar o reforzo positivo, pero de xeito que aprendan a 
non vivir pendentes dese recoñecemento. Facer sentir especial a cada 
un dos alumnos. Tratar de xeito personalizado e individualizado. Apren-
der a se facer louvanzas, a destacar o positivo de cada persoa e a gozar 
facendo sentir ben o outro.

Ideas chave: reforzo positivo, felicitación e saúdo.

Recursos: non se precisan.

Desenvolvemento: poñerse como obxectivo dar os parabéns cada día a 
un alumno distinto e saudar, ben ao entrar ou ben ao saír, a tres alumnos 
diferentes resaltando algunha cousa positiva que fixeran ese día. Esfor-
zarse por atopar o que fai especial a cada un e intentar transmitirlles a 
marabilla de ser eles mesmos, das súas calidades, para que poidan ser 
conscientes delas e perfeccionalas. Irase cambiando de nenos para que 
todos sintan que se lles dixo algo especial nalgunha ocasión. Cando to-
dos foran felicitados ou saudados... só hai que comezar de novo!

Máis: o profesor deste vídeo saúda de xeito diferente a cada alumno 
cun saúdo especial inventado para cada un deles. Hai que ter moita 
memoria e recoñecer o significado de cadaquén para atreverse a facer 
algo así!

Na casa: os pais poden aplicar o mesmo método e preguntar polo día 
dos seus fillos, de xeito que tamén eles tamén se interesen polo seu. 
Podemos pedirlles que cada día, antes de durmir, lles digan unha frase 
positiva, agarimosa e que recoñezan algunha característica positiva dos 
cativos. Amor incondicional, pero realista e auténtico, non un eloxio por-
que si, senón recoñecendo a sorte de partillar a súa vida con eles. 

Titoría profesorado: 
saúdo especial

17
P

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.youtube.com/watch?v=kDZQo9GSfIY
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Por que confiar nos outros se corremos o risco de que nos 
manquen? Pois porque paga a pena e, se queremos vivir 
en sociedade, non nos queda outra. Gústenos ou non, es-
tamos nun barco cheo de compañeiros de viaxe. Uns gús-
tannos máis e outro menos, pero todos estamos aí cun-
has mesmas necesidades e experiencias moi semellantes 
e desexando ser tan felices como poidamos. 

Confiar nos demais significa estar abertos ao outro e co-
nectados. Pero non unha media de tres horas en internet 
ao saír de clase, ou co móbil ou co ordenador, tableta ou 
consola. É útil para facer os deberes e poñer en común 
as fotos do día, mais fainos dependentes do “gústame” ou 
das mensaxes cheas de emoticonas.

E iso non ten moito  que ver co contacto en profundidade, 
senón co nivel máis superficial. A pena é que ese mundo 
virtual absorba a miúdo toda a nosa atención. Porque o 
cerne da vida segue estar a acontecer aí fora, no mundo 
dos encontros e os intercambios presenciais entre per-
soas. Onde hai que aprender a ser, a amosarse, a expor-
se e a confiar e a sermos de confianza. 

Como se aprende a confiar sen semellar un parvo? Pois 
non hai regras. É difícil evitar o risco a equivocarse e sufrir. 
E aí está o emocionante. Cando tratas cos teus amigos 
aprendes que a confianza é moi fráxil, pois constrúese 
amodo, racha con facilidade e é moi difícil de restaurar. Se 
confiaches e contaches os teus segredos ou entregaches 
a túa amizade e alguén che falla,  sénteste doído e defrau-
dado e podes ter a tentación de non querer volver pasar 
por iso. É o máis cómodo ser superficial e quedar só no 
“like” ou no dixomedíxome. Mais non é unha experiencia 
vital auténtica nin significativa.

Hai que aprender a volver a confiar por dúas razóns: pri-
meiro, porque se te volves duro coma una pedra, quen 
máis sofre es ti. Ser desconfiado envelénate, faiche in-
sensible e, por que non dicilo, pouco atractivo para quen 
busca un amigo de verdade. E segundo, porque caer é 
parte da aprendizaxe. Aprenderás que non se pode ter 
todo baixo control, que debes revisar que podes esperar 
ou non dos mais e que todos podemos trabucarnos, can-
sarnos, cambiar de opinión, de amigos e de intereses. E 
que doe tanto cando che pasa a ti, coma a outro cando 
llo fas ti.

Tamén aprendemos a dar e recibir confianza, que o mun-
do é tan variado que non podes limitarte a un grupo de 
amigos pechado e demasiado semellante. Ben, si podes, 
pero todo se volve máis monótono. Tes ao teu alcance 
un grupo de persoas que, por casualidade, foron “caer” 
no mesmo sitio (á túa escola) e no teu mesmo momento 
de existencia. Non che parece interesante? Aínda que te-
ñas pouco que ver con algúns, eles e ti, como diciamos 
ao comezo, estades no mesmo barco. Se queres confiar, 
achégate a eles e di ola. E se non te decides, polo menos, 
recoñece que tedes moito en común e séntete parte da 
mesma historia. Pertencer, formar parte dun grupo diver-
so, faite medrar, faite sentir seguro e no bo camiño.

Un consello: participa con xente diversa en algo común e 
sen pantallas e goza da sorpresa. Fala sen barreiras con 
quen non adoitas facelo, escoita de verdade e mira aos 
ollos. Busca o que te une aos mais e a conexión, a amiza-
de, o respecto e a confianza chegarán sós.

A  c o n f i a n z a  n o s  m a i s

Primer ciclo

Segundo ciclo

PC

SC

SustentabilidadeS

Dilemas

Profesorado

D

P
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Caixa de correo 
de suxestións
Obxectivo: todas as persoas teñen o mesmo dereito 
a participaren e todas as opinións deber ser respecta-
das; os alumnos deben interiorizar este dereito para 
que nunca sintan vergonza do que pensas ou cren. 

Ideas chave: propor, participar, expresar opinións e 
ideas.

Recursos: caixa do correo (pode ser unha caixa ou 
unha urna tamén) para poñer as cartas. Papel, bolígra-
fos, ordenadores e impresoras.

Desenvolvemento: na clase sempre hai alumnos que 
participan de xeito activo e outros que non o fan tanto, 
porque non están interesados ou porque senten vergo-
ña de mostrar a súa opinión ou o seu xeito de pensar 
en público. O profesor colocará unha caixa de correo 
para que os alumnos acheguen ideas para mellorar o 
funcionamento da clase. Poderase participar enchendo 
unha ficha de suxestión, co nome ou anonimamente ou 
presentando publicamente unha proposta coa idea de 
que outros se sumen co seu nome e sinatura. Aconse-
lláselles ter presentada, cando menos unha idea cada 
trimestre. É importante que entendan que todas as pro-
postas contan e que todos teñen algo que dicir, aínda 
que ás veces non o fagan ata que non se lles dá forza. 

Máis: un grupo de revisión lerá todas as propostas e 
presentaraas ao resto da clase, ordenadas e fusiona-
das cando haxa repeticións. Someteranse a votación 
e, no caso de seren aprobadas, valorarase como poder 
levalas a cabo de forma real.

Na casa: sentámos todos os membros da familia e 
facemos unha listaxe con propostas para mellorar as 
rutinas do fogar para que inclúan o punto de vista de 
todos.

Obxectivo: facer comprender aos alumnos que, nin os xogos, nin a vida, teñen 
por que excluír ás persoas. Hai espazo para todos e, se as normas nolo permi-
ten, pódese cambiar para que sexan máis inclusivas. 

Ideas chave: incentivación da participación, xogo, diversión, normas, inclusión 
e proximidade.

Recursos: reprodutor de música, altofalantes, cadeiras, etc.

Desenvolvemento: na sociedade actual téndese cada vez máis a etiquetalo 
todo, mesmo aos seres humanos, para facer grupos e subgrupos; pero non 
cómpre prestar tanta atención ás diferenzas, senón pasar máis tempo todos 
xuntos intercambiando opinións e maneiras de pensar. Na clase de Educación 
Física o profesor propón facer unha nova versión do xogo das “cadeiras mu-
sicais” (ao deter a música, elimínase unha cadeira e quen non sente, sae do 
xogo). Nesta versión, cada vez que a música para, retírase unha cadeira, mais 
ninguén se elimina. A idea é que os rapaces se axuden para que, sentándose 
uns enriba dos outros, todos fiquen colocados. 

Máis: ao final, cando xa queden tan poucas cadeiras que lles sexa imposible 
sentar nelas todos xuntos, poden celebrar a fin do xogo bailando; non son im-
portantes os gañadores, senón que todos puideran participar.

Na casa: organizamos unha comida familiar con tíos e curmáns, esta vez non 
haberá “mesa dos nenos” ou “dos novos”. Sentamos todos na mesma mesa, 
aínda que esteamos apertados; todos cabemos para compartir conversa.

218 19
Cadeiras musicais “sempre caben”
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Obxectivo: traballar en equipo arredor dun tema que fora consensuado an-
teriormente por todo o grupo e sobre o que os alumnos acheguen cadanseu 
punto de vista.

Ideas chave: propor ideas, debatelas e chegar a unha conclusión; xuntar es-
forzos para obter un resultado final.

Recursos: tecidos diversos para crear un patchwork (unión de anacos dife-
rentes de tea ou papel formando unha soa peza), tesoiras, agullas, ordenador, 
etc.

Desenvolvemento: na clase de Educación Artística, o profesor propón dife-
rentes temáticas sobre as que traballar; os alumnos, despois de debater, es-
collen unha temática en concreto na que se inspirar. A continuación terán que 
confeccionar un patchwork, físico ou dixital, que pode tomar xeitos diferen-
tes. Cada alumno realizará unha parte diferente e orixinal achegando as súas 
propias ideas, estilo e lembranzas e traballando a súa creatividade. Cando 
se xunten todas as partes montará un único patchwork, resultado do traballo 
conxunto de todos. Tamén pode realizarse unindo folios que inclúan redac-
cións que mostren historias persoais arredor do tema, co que o resultado final 
é unha historia moito maior, feita a partir das individuais. 

Máis: se é físico, pendurarán o patchwork nalgures na escola para que todos 
os compañeiros gocen do traballo; se é dixital, pódeno expor nalgún soporte 
dixital. 

Na casa: crearán algo feito á man conxuntamente con toda a familia para 
decorar un recuncho do fogar; poden facer desde un coxín ata un centro de 
mesa, pasando por un mosaico ou un cadro; calquera opción é válida mentres 
todos estean de acordo e mostren o seu talento.

Patchwork de vivenciasCinefórum de 0 a 100

2 2120
IN

Obxectivo: se estamos contentos coa nosa forma de ser, 
temos claro cales son os nosos valores e personalidade 
.Non se trata de amosar unha timidez extrema, nin unha 
necesidade de facerse notar. Falar do medo a ser avalia-
do socialmente.

Ideas chave: presión social, procura da identidade, timi-
dez, extraversión, déficits e excesos da conducta, emo-
cións e equilibrio.

Recursos: taboleiro dixital ou, no  seu defecto, proxector, 
pantalla e ordenador; folios, bolígrafos, etc. 

Desenvolvemento: prepárase un cinefórum sobre pelí-
culas de rapaces, como A cambio de nada, de Danil Guz-
man; O novato, Las ventajas de ser un marginado, de 
Stephen Chbosky e Adventuraeland, de Gregg Mottola, 
só por pór un exemplo; en todas elas hai protagonistas 
histriónicos que só se comunican a berros e o seu único 
interese é chamar a atención e outros que, polo contrario, 
preferirían ser invisibles. Os alumnos da clase teñen que 
explicar por que cren que se comportan dun xeito ou dou-
tro en cada caso e con quen se identifican máis. 

Máis: escollerán a película que máis lles gustara e escri-
birán unha crítica de cine. Ao final terán que explicar por 
que escolleron o filme e se se senten reflectidosdos con 
algún dos personaxes.

Na casa: na intimidade do fogar é onde na maioría das 
ocasións os rapaces se mostran máis extremos. Os pais 
debuxarán un termómetro e marcarán, segundo a actitude 
dos fillos, unha gradación ou outra. Tamén podería servir 
aos pais e o seu volume o ton ao falar aos máis novos. 
Atención se baixamos ou subimos demasiado rápido dun-
ha punta a outra do termómetro!
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O Flikcr da nosa clase
Obxectivo: nos grupos créanse todo tipo de vínculos e 
conexións entre os seus membros; algúns máis íntimos, 
outros menos, algúns máis superficiais, menos apega-
dos... pero por riba de todo, somo parte dun mesmo gru-
po por algo moi concreto que nos une. 

Ideas chave: sentido de pertenza a un mesmo grupo; as 
cousas que nos unen son máis que as que nos separan.

Recursos: móbiles, cámaras de foto, ordenadores, table-
tas, etc.

Desenvolvemento: nun grupo grande hai diversidade 
de subgrupos, que á súa vez se dividen noutros tantos; 
depende do carácter (introvertido, extravertido, lanzado, 
tímido, xeneroso, expansivo, tranquilo, divertido, etc) e os 
intereses e as formas de pensar. Os rapaces séntense 
atraídos entre si para rematar formando “grupiños”. Pero 
por riba de todo, o grupo nos une: imos á mesma clase, 
temos o mesmo profesor, os mesmos deberes e exames, 
as mesmas dúbidas, etc. Facémonos fotos e montare-
mos unha galería de fotos no portal Flickr nunha conta 
específica para a clase. Todos aparecen nas fotos, por-
que todos son parte do grupo. 

Máis: compartimos o Flickr co resto da escola e amigos 
persoais, porque nos sentimos orgullosos das fotos e da 
clase en que estamos.

Na casa: creamos un álbum tamén das nosas lembran-
zas, das nosas viaxes, de festas... Facemos o esforzo de 
reunir fotos de distintas fontes e ordenalas. O importante 
é reforzar a nosa unión como familia.

Obxectivo: amosarmos que todos temos algunha aptitude física en que pode-
mos destacar. Non limitarse á hora de explorar “os campos de acción”.

Ideas chave: ideas preconcibidas; explorar opcións diferentes; non discrimina-
ción, diversidade, talento e confianza nas capacidades de todos.

Recursos: pelotas de fútbol, baloncesto, balonmán, raquetas, bates, cordas, 
aros, cintas, botas de patinaxe, arco e frechas, zancos, bólas para malabares, 
bicicletas, etc.

Desenvolvemento: cada alumno ten aptitudes físicas distintas que non sem-
pre se poden traballar. Durante un mes, o profesor de Educación Física traba-
llará de forma individualizada con cada alumno para descubrir en que deporte 
pode gozar e destacar máis: fútbol, baloncesto, atletismo, ximnasia rítmica, 
balonmán, béisbol, voleibol, tenis, patinaxe, tiro con arco, esgrima, natación, 
artes marciais, etc. Todos deberían ter a oportunidade de probar diferentes ac-
tividades e participar nunha exhibición de deportes distintos aos habituais. Iso 
axudará ao grupo a entender mellor o concepto de diversidade e aumentará a 
autoestima dos rapaces. Todos somos bos en algo. 

Máis: faranse fotos practicando os diferentes deportes e subiranse a Insta-
gram co hastag do nome da escola e o curso. Así poderán partillar as súas 
afeccións e éxitos co resto de compañeiros da escola.

Na casa: imos practicar algún deporte novo e ver como se nos dá: pódese ir 
xogar aos bolos practicarmos tiro con arco, facer unha partida de billar, etc. 
Todo vale mentres non sexa un deporte habitual na casa. 

A cadaquén o seu deporte
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Pero... que lle pasa?
Obxectivo: cando xorde un problema ou un conflito 
na clase, todo o grupo se ve afectado dun ou outro 
xeito; hai que abordar o tema todos xuntos. 

Ideas chave: resolución de problemas de xeito gru-
pal para achegarse ao conflito desde diferentes pun-
tos de vista e diferentes situacións emocionais.

Recursos: cadeiras e cámara de vídeo. Manual da 
metodoloxía do “círculo máxico” que podedes atopar 
aquí.

Desenvolvemento: o “círculo máxico”, tamén coñe-
cido como o “círculo de aprendizaxe”, é unha técnica 
que intenta integrar aspectos emocionais e sociais 
na experiencia escolar de aprendizaxe e socializa-
ción. Está relacionada especialmente coa integra-
ción de elementos e conductas destrutivas, a partir 
da participación de todas as persoas implicadas (ví-
timas, agresores, testemuñas). Para poñela en prác-
tica búscase algún conflito recente que estea sen 
resolver e afecte á clase: malentendidos, agresións 
puntuais ou sostidas (acoso escolar), un alumno que 
acusa a outro, algún compañeiro que lle quitase algo 
a alguén, etc. Para tratar o problema, faise sentar 
“o culpable”, “a vítima” (ou vítimas), e tamén todo 
o resto de compañeiros no “círculo”. O obxectivo é 
que cada un dos alumnos dea a súa opinión e punto 
de vista sobre a situación e se acaben modificando 
conductas grazas ás experiencias e ás emocións de 
todos. 

Máis: pódese aproveitar para comezar un programa 
de mediación na escola, en que os alumnos aplican 
o método para resolver os seus conflitos entre eles, 
sen a intervención de adultos.

Na casa: sentan arredor da mesa todos os membros 
da familia para debateren sobre condutas coas que 
non están de acordo os uns cos outros; hai que com-
prometerse a escoitar en silencio e reflexionar para 
cambiar.

Obxectivo: como di o dito, “na variedade está o gusto” e non hai fórmula exacta 
que indique que é o que funciona e o que non; trátase simplemente de poñer 
todo da nosa parte para que as cousas flúan.

Ideas chave: traballar en equipo e ser complementarios; escoitar o resto de 
compañeiros; participar; propoñer ideas e xeitos de facer as cousas; chegar a un 
consenso para obteren o mellor resultado posible.

Recursos: ordenadores, programas de deseño, cámaras de fotografía, móbiles, 
folios, bolígrafos, etc.

Desenvolvemento: a literatura e o cine están cheos de “supergrupos”, con 
membros que se complementan e achegan as súas diferentes calidades para 
conseguir un resultado abraiante. Por grupos, buscarán algúns destes exem-
plos, xa sexan de bandas deseñadas ou de cine, xa sexa de equipos que funcio-
nan ben na vida real (profesionais da saúde, corpos de seguridade, etc.). Cada 
grupo presentará o seu exemplo e, paralelamente, explicará por que e como 
o seu propio grupo combina habilidades únicas de cada membro, expondo o 
mellor de cadaquén. 

Máis: a clase elabora un periódico escolar con noticias, repartíndose funcións e 
seccións segundo os seus intereses, desde a coordinación á fotografía, a admi-
nistración, a produción e o deseño. Cada un fará o que mellor se lle dá. 

Na casa:  faremos unha actividade funcionando como un supergrupo; desde un 
medio maratón a unha carreira de relevos, un curso de cociña, un voluntariado 
nunha acción benéfica, etc. 

O supergrupo perfecto
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Obxectivo: reflexionar sobre a orixe das persoas (étnico-cultural, social, econó-
mico, etc.) e da diversidade de poboación nas nosas cidades. 

Ideas chave: entender as diferencias que fan que as persoas teñan distintas 
ideas, formas de pensar, xeitos de comportarse, etc.

Recursos: mapa da nosa aldea, vila ou cidade; rotuladores fluorescentes para 
marcar, bolígrafos, folios, ordenadores, etc.

Desenvolvemento: estudiaremos un mapa da nosa aldea, vila ou cidade. Mar-
carase nel os distintos barrios ou distritos. Analizarase o tipo de grupo social 
predominante en cada zona e a súa procedencia. Preguntaranse por que certos 
grupos sociais viven en determinadas zonas e que consecuencias ten que nos 
agrupemos segundo uns determinados parámetros: económicos, relixiosos, de 
orixe, etc. Aproveitaremos para analizarmos as ideas preconcibidas ou prexuí-
zos que podan xurdir. Preguntarémonos que faríamos se fóramos a outra cida-
de a vivir, onde buscaríamos aloxamento e preto de que ou de quen, etc. 

Máis: pfaise un exercicio de imaxinación e describimos como funcionaría unha 
localidade na que se mesturen grupos sociais de orixes moi diversas. A convi-
vencia sería mellor ou máis complicada? Podemos buscar máis sobre conflitos 
por problemas de integración de grupos de persoas inmigrantes. 

Na casa: coa nosa familia, imos visitar barrios ou rúas da nosa vila ou cidade 
onde nunca estivésemos. Reflexionamos cos nosos pais sobre as cousas que 
vemos. 

Grupos sociais e diversidade 
na nosa cidade 

Obxectivo: utilizar a tecnoloxía para motivas aos 
alumnos na creación dunha aplicación que teña como 
obxectivo axudar nalgunha causa benéfica. 

Ideas chave: o uso da tecnoloxía, ademais de lúdica, 
tamén pode ter múltiples funcións, como a de facilitar 
a vida aos seres humanos e facernos a convivencia 
máis cómoda.

Recursos: ordenadores, tabletas, móbiles, progra-
mas de deseño ou programación, etc. Recomendá-
mosvos botar unha ollada á web de App Inventor e a 
esta páxina, que explica como sacarlle rendemento.

Desenvolvemento: na clase de Informática, os alum-
nos idearán una app ou xogo para móbiles, que inclúa 
un compoñente de colaboración. Primeiro terán que 
realizar o traballo máis complexo: que obxectivo terán 
a app ou xogo e a quen e como poderá axudar. A 
app pode ser, por exemplo, unha especia de banco 
do tempo na que a xente poda intercambiar servizos, 
ou onde atopar información ou recursos para persoas 
con diferentes dificultades. Pódese fixar un coste mí-
nimo ou simbólico por descarga, e coa recadación 
destas descargas se pode colaborar nalgunha causa 
benéfica. 

Máis: unha vez teñan clara a idea que queren facer 
e a teñan desenvolta, terán que darlle forma gráfica 
á app ou o xogo de móbil; por último, terán que infor-
marse para subilos a unha plataforma adecuada dese 
onde se podan descargar. 

Na casa: cos pais, poden buscar algunha app ou xogo 
colaborador xa existente e descargalos para amosar 
o seu apoio coa causa escollida. 

Imaxina unha app ou 
xogos para móbiles que 
sexa colaboradora
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SC SC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0ccaa002.px
http://appinventor.mit.edu/explore/
http://www.pcactual.com/noticias/trucos/atrevete-crear-propias-aplicaciones-para-android-2_11544


23

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
SECUNDARIA
CURSO 2017-2018

Titorías con sentido 
para todos os ciclos 
educativos

A  c o n f i a n z a  n o s  m a i s

229
Precísase axuda

Obxectivo: ás veces somos conscientes do que oco-
rre ao noso arredor, mais non somos quen de defen-
dernos ou defender a persoas que sofren. 

Ideas chave: involucrarse no que pasa arredor dun; 
non deixarse levar pola indiferenza; todos somos 
parte da sociedade e todos podemos necesitar axu-
da nalgún momento da nosa vida. A solidariedade é 
imprescindible para sobrevivir.

Recursos: folios, bolígrafos, ordenadores e impre-
soras.

Desenvolvemento: máis ou menos importantes ou 
dramáticos, nas clases sempre hai conflitos e alum-
nos que poden estar sufrindo por algunha situación 
en concreto; de certo que os alumnos ven moito máis 
do que denuncian, pero non hai que deixarse levar 
pola indiferenza. Todos os rapaces da clase terán 
que escribir unha carta anónima ao profesor en que 
expliquen se cren que algunha persoa da clase ou 
da contorna máis inmediata (familias, centro, barrio) 
estao pasando mal e por que motivo. 

Máis: podemos ampliar a actividade para detectar 
causas polas que paga a pena axudar a persoas: 
á infancia vulnerable, como fai Aldeas Infantiles 
SOS, aos velliños, ás persoas pobres, as vítimas da 
violencia, a colectivos en risco de exclusión ou mes-
mo aos animais ou  contorna natural. Analizarán esas 
causas e que asociacións traballan para a súa defen-
sa e protección. 

Na casa: ofrecerse axuda mutua na casa e apoio 
cando se estea a pasar malos momentos é parte do 
que sostén as familias. Podemos falar das nosas 
propias emocións non cubertas ou dalgún membro 
da familia máis afastada que pode estar a necesitar 
axuda dalgún tipo (económica, compaña, axuda para 
mercar ou facer trámites). 

SC

Obxectivo: tomar conciencia de que, independentemente do noso aspecto 
físico ou da nosa extracción social, son as nosas experiencias ou o noso xeito 
de pensar e reaccionar ante elas as que nos unen. 

Ideas chave: puntos en común e diferenzas, clasificación, sentido de pertenza 
e afinidade por vivencias.

Recursos: pantalla dixital ou proxector, pantalla e ordenador.

Desenvolvemento: co titor vemos este vídeo, un anuncio publicitario do canal 
dinamarqués de televisión TV2. No anuncio van aparecendo diferentes gru-
pos de persoas, agrupadas polo seu status, a súa situación económica e toda 
unha serie de principios preconcibidos como quen son “as persoas normais”, 
e “quen ten aspecto de conflitivo”, “cales son os inmigrantes e os autóctonos 
de toda a vida”, etc. Clasificaranse en grupos pechados e desconfiados. Pero 
cando as etiquetas comezan a ser outras, as barreiras derrúbanse. A clase ten 
que facer unha versión dese anuncio cos seus propios membros, seguindo 
preguntas que unan a persoas aparentemente diferentes, baseadas nas súas 
experiencias vitais. Para remataren, xerarase un debate sobre estas barreras 
establecidas na nosa sociedade, tomando este anuncio e o seu propio exerci-
cio como punto de partida. 

Máis: farán o experimento do anuncio dinamarqués na clase. Crearanse gru-
pos diferentes, e os rapaces iranse movendo dun ao outro, dependendo da 
“etiqueta” que vaia anunciando o profesor. 

Na casa: cos pais na casa, todos xuntos farán unha listaxe de todas as etique-
tas que como familia cren que os poderían definir. 

Círculos sen prexuízos
28
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Obxectivo: valorar os recursos e o papel que pode xogar o reemprego dos 
bens de consumo. Sensibilizar cara ao consumo sustentable e recoñecer o 
consumismo. 

Ideas chave: reemprego e reciclaxe, aproveitamento dos recursos, inter-
cambio, utilidade, actividades de dinamización e solidariedade.

Recursos: mesas e caixas de cartón grandes para a feira, perchas e barras 
ou cordas para penduralas.

Desenvolvemento: os alumnos aprenderán a reempregar e reciclar, parti-
llar moda e aproveitar recursos, aprendendo o valor das cousas grazas á 
organización dunha feira de roupa usada. Para iso pediráselles que traian 
prendas que xa non van a utilizar porque xa non poñen ou porque lles que-
daron pequenas, mais sempre en bo estado, lavadas e listas para ofrecer o 
seu mellor aspecto ao novo cliente. Podemos organizalo de varios xeitos: a 
primeira, como simple intercambio, unha prenda por outra; a segunda, como 
venda para conseguir fondos para unha actividade común (viaxe de estu-
dos, festa de fin de curso, etc.) ou finalmente a modo de campaña solidaria 
para obter recursos que doar a unha ONG. Se se opta por obter un valor 
económico, deberán valorar as prendas para clasificalas: 1, 2, 5, 10 euros..., 
e tamén por categorías (prendas de arriba, de abaixo, complementos...).
 
Máis: para ter localizadas todas as feiras da nosa xeografía. 

Na casa: aproveitaremos para facer limpeza de prendas que xa non po-
ñemos e valorar que función cumpriron, se se puxeron moito ou pouco, se 
foron un capricho ou un impulso ou se realmente compramos coa cabeza.

Feira de roupa usada

231

Obxectivo: conseguir xuntar esforzos arredor dun 
obxectivo común que mellora o benestar de toda a 
comunidade escolar como é a limpeza. Interiorizar 
as regras como algo preciso e desexable. Descubrir 
a beleza das cousas que xa foron utilizadas. 

Ideas chave: reciclaxe, recursos, impacto ambiental, 
expresión artística e arte colectiva. 

Recursos: bolsas para a recollida de lixo e os mate-
riais recollidos no centro.

Desenvolvemento: realizaremos unha campaña 
de limpeza e recollida de lixo no centro, comezando 
polas aulas e continuando por corredores, espazos 
comúns e o patio. Recuperaranse tamén papeis e 
restos de materiais utilizados en distintas materias. 
O lixo que podería ter un uso artístico separarase e 
utilizarase para construír un mural ou unha escultura 
que demostre que o reemprego pode ser tamén bo-
nito e que nos lembre que todo o que desbotamos 
podería reciclarse. 

Máis: o artista Edado de Bortoli amosa neste vídeo 
a arte que se pode realizar a partir de fíos de vidro. 

Na casa: ser conscientes da cantidade de refugallo 
que se xera e da necesidade de reducila ao máximo 
en cada fogar, comprando o preciso, consumindo o 
que se compra e compartindo a tarefa da separación 
de residuos e reciclaxe. 

Escultura ecolóxica. 
Recollendo lixo do centro

230
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Obxectivo: mellorar a observación da natureza, pres-
tar atención aos detalles, sentirse parte de algo máis 
grande que eles mesmos. 

Ideas chave: pertenza, conexión coa natureza, obser-
vación atenta e expresión artística.

Recursos: teléfonos móbiles ou cámaras dixitais e or-
denadores.

Desenvolvemento: crearase unha conta gratuíta en 
Flickr para colgar un álbum coas fotografías enviadas 
polos alumnos despois dun safari fotográfico pola na-
tureza, urbana ou non, baixo o título “A natureza inclúe-
te”, para estimular o sentimento de pertenza ao planeta 
e a sensibilidade medioambiental. Os alumnos pode-
rán votar as mellores fotos e descargalas para utiliza-
las como fondos de pantalla ou de móbil, por exemplo. 
Ou engadirlles filtros para as súas contas en Facebook 
ou Instagram. 

Máis: aquí tedes un portal especializado en fotografía 
natural. 

Na casa: facer unha saída á natureza para capturar 
as mellores instantáneas, ou ben pasear polos xardíns 
da cidade para descubrir o preto que temos plantas, 
animais e espazos naturais. Non haberá que esquecer 
estar pendentes do lixo que xeramos e depositalo nal-
gún lugar axeitado para respectar a natureza. 

Concurso fotográfico
“A natureza inclúete”

232

Obxectivo: gozar da natureza e da amizade, establecendo relacións de con-
fianza e inclusión. Promover hábitos saudables de actividade física entre os 
novos. 

Ideas chave: deportes de risco e aventura, inclusión, confianza no outro e 
comunicación interpersoal.

Recursos: rocódromo na súa localidade. Tamén se pode contratar a activi-
dade móbil para centros con rocódromos inchables. En ambos casos, a acti-
vidade debe incluír accesorios (material técnico, cascos e cordas), monitores 
e seguros. Roupa cómoda para a actividade.

Desenvolvemento: a actividade de escalada facilita a dinamización de equi-
pos e a inclusión de persoas máis ou menos illadas, porque se precisa a 
coordinación entre os membros de cada cordada. Os monitores empregan 
esta actividade para favorecer a comunicación e establecer relacións de 
confianza. Ademais, promóvese o exercicio físico e a asunción de retos que 
poñen a proba os medos persoais nunha situación de control. 

Máis: outra actividade que favorece a inclusión e o traballo en equipo son os 
Roomescapes (xogos de habilidade mental para conseguir escapar dunha 
habitación a través da resolución de pistas) escapar, cada vez máis popula-
res e presentes en case todas as cidades. Consultar unha listaxe aquí. 

Na casa: participarmos xuntos nunha actividade de grupo nun rocódromo da 
cidade ou realizarmos xuntos unha excursión á natureza pode reconectar os 
membros a nivel comunicativo. 

Rocódromo, podes contar comigo

233
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Obxectivo Vaia dilema: promover o debate e a re-
flexión colectiva a través de dilemas éticos sinxelos ba-
seados en situacións cotiás. Distinguir entre os distin-
tos niveis de madureza: desde o temor ata o egoísmo e 
a expectativa de atención por parte dos mais, a xustiza, 
o ben común ou a ética e os dereitos humanos. 

Ideas chave: dilemas éticos, inseguridade persoal 
fronte á autoestima.

Recursos: Dilemas “Bullying”, “Dálle cos traballos 
de grupo” ou “Miguel fuma?”

Desenvolvemento: podedes propor un dos dilemas 
para espertar a participación do alumnado. Despois 
de ler o sinxelo enunciado, todos teñen que respon-
der espontaneamente como reaccionarían ou que fa-
rían. Os distintos tipos de resposta recolleríanse máis 
abaixo e situaríanse nun dos catro niveis de madurez 
ética segundo a interpretación da proposta do pedago-
go Manuel Segura, baseada á súa vez nas teorías de 
Kohlberg e Piaget sobre o crecemento ético e moral do 
ser humano.

Máis: moitos máis dilemas persoais na hemeroteca 
de Vaia dilema.

Na casa: podedes entrar xuntos na páxina Vaia dilema 
e gozar dalgúns dos retos éticos, propondo a solución 
máis “madura” para cada un.

Grandes dilemas
sobre a confianza
no outro

34
D

Obxectivo: ser consciente de como se actúa, autoavaliarse e buscar a me-
llora continuada na profesión docente. Ser autocrítico pero tamén darse os 
parabéns polos acertos. Buscar asesoramento, consello e formación. Partillar 
cos outros as decisións difíciles. 

Ideas chave: autoevaluación, decisións impulsivas, actitudes aprendidas e 
pensamento racional e creativo.

Recursos: test previo, asesor/coach especializado en conflitos.

Desenvolvemento: realizar o test para analizar o propio comportamento 
respecto a situacións conflitivas ou retadoras desde distintos aspectos (des-
de como se vive ata como se reacciona, como o ven os mais, que se di, que 
resultados comporta, como se incorpora á experiencia). Prestarase atención 
ás oportunidades de mellora, os freos para actuar doutro xeito e os hábitos 
aprendidos. Incorporaranse novas ideas ou xeitos de actuar doutros e por 
que son axeitadas ou que resultados producen tanto no alumnado como no 
propio profesorado ou na dinámica da clase. Pódense tomar decisións de re-
afirmación, mellora ou cambio (mellor poucas e concretas) que o docente se 
poñerá como meta nun prazo realista, a ser posible dentro do mesmo curso 
escolar. 

Máis: recomendámosvos a lectura do libro Gestión positiva de conflictos 
y mediación en contextos educativos, de Mari Luz Sánchez García-Arista.

Na casa: tamén resulta interesante para os pais analizar o seu modelo de 
paternidade, o seu estilo de marcar límites e establecer ou regular privilexios 
e o seu xeito de comunicarse cos rapaces. 

Titoría de avaliación: 
Como actúo ante os alumnos que me 
retan ou me arman barullo
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Confío en min mesmo. Confío nos mais. Cada vez sínto-
me máis parte de algo que é maior ca min, que implica a 
miles de persoas e que se chama mundo. Ás veces resul-
ta abafante pensar como vas formar parte del, que terás 
un proxecto propio e vas estar con toda esa xente que 
chegou antes e coa que chegará despois ca ti. 

Para algúns rapaces, ese día a día de relacións (ás veces 
erradas), expectativas e presión pode resultar demasiado. 
Se a iso lle sumamos que para algunhas persoas non é 
doado nin cómodo facer amigos, retirarse do mundanal 
ruído, voluntariamente ou empurrado polos mais, resulta 
unha idea atraínte. Abonda de sufrir, abonda de encaixar, 
de ser o que queren que sexa ou de ser obxecto de mofas. 

A ver, a ver. Non hai que afundirse tan axiña. Ninguén ven 
ao mundo para estar só. Oscilar entre a alegría e o des-
consolo é típico da adolescencia. Darlle ao cabeza e dra-
matizar pode levar a conclusións precipitadas e solucións 
esaxeradas. O illamento é terrible e excesivo, castigo que 
te autoimpós ou que che impoñen. Detrás pódense ago-
char problemas de base, desde malos hábitos de alimen-
tación ou de sono ata o acoso escolar, a falta de amigos 
e a falta de confianza nos adultos para que che axuden a 
resolvelo. Cando doe a decepción, íllaste para evitar sufrir 
ou sufrir en silencio. 

Pero o revolucionario é saír e presentar batalla. Fóra tec-
noloxías, cuartos escuros e sabas. Non se pode ser co-
varde, indiferente, cómodo nin inseguro. Saír do agocho 
e dicir “aquí estou eu” e “se non vos gusta, non miredes”. 
Non se trata de fundirse coa masa, senón de saír da masa. 
O teu lugar nunca será estar agochado nun recuncho. Se 

non che gustan as persoas, o mundo no que aterraches, 
vas ter que cambialo. Buscar mellores amigos, que os ha-
berá, aínda que non os atoparas aínda. Sal da túa coiraza 
quentiña e deixa de mirarte o embigo para ver un mundo 
cheo de xente que te precisa. Se ata agora o teu cam-
po de acción se reducía á túa familia e á escola agora 
vas atopar retos fascinantes. A túa vida está a piques de 
cambiar. Poida que se complique, pero só o que custa un 
esforzo, paga a pena. 

Deixa de obsesionarte por gustar aos que tes preto, que 
son poucos e crense únicos. Abre as xanelas e verás que 
no planeta hai millóns de persoas e historias. Es un grao 
de area nunha inmensa praia. Pero, un a un, os graos de 
area poden erosionar ata unha pirámide. Iso si, se non te 
pechas no teu propio mundo. Sal aí fora, sen présa pero 
sen pausa. Pasea polo barrio en que vives. Descubre 
as tendas e negocios, fala cos veciños, interésate polas 
asociacións ou entidades solidarias, culturais, xuvenís... 
Atópate nelas. Quizás compartas unha afección ou un in-
terese. Amplía o teu círculo á túa cidade... e así, ata o 
infinito. Non cres que por tanta riqueza ben vale a pena 
expoñerse e saír a por ela? 

Abre a túa mente, conecta coas cousas que acontecen. 
Ocorren aquí e agora, no mundo real. Non te peches só 
nos teus pensamentos, nin nos teus propios problemas e 
vivencias. Se abres o “obxectivo” da túa retina verás que 
a vida é moito máis, e que a temos ao noso dispor para 
gozala e sacarlle o máximo partido. Non facelo sería un 
erro. Como dixo un dos creadores de Appel, Steve Jobs: 
“mantente sempre curioso”.

C o n f i a n z a  n o  m u n d o , 
c o n t r a  o  i l l a m e n t o  d a  r a p a z a d a

Primer ciclo

Segundo ciclo

PC

SC

SustentabilidadeS

Dilemas

Profesorado
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No punto medio
37

Obxectivo: na adolescencia, o carácter estase a for-
mar e atópase en constante cambio: inflúen os amigos, 
a familia, as modas, as redes sociais; e hai que buscar 
o noso lugar. 

Ideas chave: timidez, extraversión, exaltación, incom-
prensión, asertividade e equilibrio.

Recursos: taboleiro dixital ou proxector, pantalla e or-
denador.

Desenvolvemento: na clase representarase, por pare-
llas, o xeito de reaccionar ante unha mesma situación 
desde dous puntos opostos segundo a súa capacidade 
de comunicación e de expresividade: un representará a 
impulsividade explosiva e o outro, a timidez absoluta. 
Poderán contar cunha terceira ou cuarta personaxe se 
precisan extras. Propoñeranse reaccións a situacións 
como “exame sorpresa”, “acoso escolar”, “ti non vés á 
miña festa”, “gústasme”, “a quen escolles?”, “queres 
probar isto?”. Tamén se pode complementar vendo 
diferentes escenas de películas protagonizadas por 
rapaces: sempre hai personaxes que actúan ao lími-
te e quedan completamente ao descuberto ante todo o 
mundo, e outros que non participan nin abren a boca. 
Organizarase un debate final para ver que nos parece-
ron estas actuacións e os pros e contras de cada unha.

Máis: analizarase tamén como os rapaces reflicten es-
tas distintas personalidades nas redes sociais, como se 
expresan, quen é realista e quen mente ou dá a imaxe 
que desexa proxectar. Faise fincapé na pegada dixital, 
que non desaparece dun día para o outro. 

Na casa: organízase un campionato de póker coa fa-
milia e outros amigos; á parte da sorte e de coñecer as 
regras do xogo, hai xogadores máis calados e outros 
máis extravertidos e espontáneos. Veremos a ver a 
quen lle vai mellor a partida. 

Obxectivo: Gozar de cada momento con plena conciencia, sen distraccións 
nin outros factores que desvíen a nosa atención. 

Ideas chave: concentración no aquí e agora, vivir o momento con toda a súa
intensidade.

Recursos: ordenador, enciclopedias, libros e colchóns para a sesión de me-
ditación.

Desenvolvemento: na clase de Titoría búscase información sobre “sati”, que 
no budismo representa a conciencia dos pensamentos, as accións e as moti-
vacións dun mesmo e que tamén pode traducirse como “claridade da mente”. 
A atención plena, tamén chamada “mindfulness”, ou “conciencia pura” achega 
a realidade das cousas no momento presente. É un antídoto contra o engano e 
a desilusión, e consíderase como un poder porque axuda á clara comprensión 
dos que está acontecendo. 

Máis: unha vez recadada a información, o profesor, con algunha persoa ex-
perta, organiza unha sesión de meditación para que os alumnos se acheguen 
máis a esa conciencia plena. 

Na casa: asístese a unha sesión de shaja ioga ou raja ioga, que combina ioga 
con elementos de meditación e teñen como obxectivo conseguir a conciencia 
plena. 

236
Só comigo mesmo
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Ollando pola xanela atópome

238

Obxectivo: conectarmos coa nosa contorna; ser conscientes das distin-
tas realidades que nos rodean. 

Ideas chave: conectar coa comunidade local do noso barrio; amosar 
empatía, observar e implicarse.

Recursos: caderno e lapis e ordenadores para consultar.

Desenvolvemento: pedir aos alumnos que abran a xanela, o balcón ou 
a terraza da súa casa e miren con atención. Mais alá da mirada cotiá que 
pasa por riba das persoas e dos obxectos, van ter que descubrir que hai 
aí fora. Cun caderno e lapis, tomarán nota de quen pasa, se saben quen é 
(veciño, familiar, amigo, descoñecido), o seu sexo e posible idade, o seu 
xeito de vestir e se semella que vai a traballar, de paseo, etc. Especularán 
sobre a súa vida, os seus posibles problemas e situación persoal. Tamén 
poden pasear polo barrio para coñecer os puntos máis vulnerables, as 
persoas que precisan axuda, as asociacións, quen son e para que tra-
ballan. Escollerán unha das observacións feitas e poñerana en común 
cos demais nunha sesión de encontro. Veremos se a paisaxe que viron a 
través da xanela é distinta ao que perciben no día a día, no que pensan 
sobre todo deles mesmos. 

Máis: ademais de contactar ou colaborar con algunha das entidades do 
barrio, hai xestos sinxelos que nos conectan cos nosos veciños: saudar 
e dicir “bo día” e “boa tarde” cando entramos ás tendas; axudar a unha 
señora maior co cesto da compra; escoitar con atención a un veciño que 
teña ganas de conversar, etc. 

Na casa: dar un paseo cos pais para que nos presenten á xente que 
coñecen (en tendas, no mercado, veciños, etc.) e as entidades ou equi-
pamentos que empregan, como o centro cívico ou a biblioteca.

PC

Obxectivo: nesta etapa en que se están a formar os seus 
propios obxectivos, ideas e personalidades tamén comezan a 
decatarse do que herdaron e non lles gusta. Imos animalos a 
cambiar as cousas coas que non estean de acordo. 

Ideas chave: transformación, participación activa, protesta, 
defensa dos dereitos, transformación e proxecto de vida.

Recursos: camisolas, utensilios de estampaxe, barro, pintu-
ras, marcos de madeira ou plásticos, obxectos decorativos, 
etc. Ordenadores e impresora. Fontes especiais que podedes 
atopar, por exemplo, aquí.

Desenvolvemento: na clase de Educación Artística os alum-
nos teñen que crear diferentes obxectos (camisolas, cuncas 
de barro, marcos, etc.) para organizaren unha feira, venderen 
as creacións e empregar os cartos para unha causa benéfica. 
Nos obxectos teñen que aparecer frases para animar á xente, 
sobre todo a facer o que se propoñan (dentro dos seus límites) 
e cambiar aquilo co que non estean de acordo. Os alumnos 
son os primeiros que teñen que reflexionar sobre este tema.

Máis: mentres traballan nestes obxectos poden comentar 
que cambiarían eles do seu día a día e por que; tamén te-
ñen que pensar como van facelo. Hai que reflexionar e logo 
actuar cun plan. 

Na casa: facemos algo que sempre propoñemos na casa: 
montar unha horta na terraza, colaborar con algunha asocia-
ción, comprar en tendas de comercio xusto, etc. 

39
IN

Cambio o que non me gusta
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Ensimesmados
Obxectivo: se os adolescentes tenden a pensar neles 
mesmos e situar os seus pensamentos e circunstan-
cias no centro do seu mundo, as redes sociais non fixe-
ron máis que agravar esta situación. Hai que fomentar 
a escoita activa, saír dun mesmo e prestar atención 
aos demais. 

Ideas chave: recoñecer o estado de ensimesmamento 
para evitalo e ter unha presenza consciente.

Recursos: fotocopias dos tests; ordenadores, folios, 
bolígrafos para escribir as propostas.

Desenvolvemento: realizar o test proposto sobre 
ensimesmamento para poder falar desta tendencia a 
centrarse nun mesmo e nos seus pensamentos. Revi-
sarán ademais as páxinas de facebook dos alumnos, 
os selfies e os textos en grupos de Whatsapp para 
analizar se se detectan pautas deste comportamento. 
De quen estamos máis pendentes, de nós mesmos ou 
dos demais? Despois, propoñeranse xeitos creativos 
de centrarnos máis no outro e de saír da nosa burbulla. 

Máis: estar ensimesmado non é, en si mesmo, negati-
vo. Algúns expertos opinan que é un gran estado men-
tal para a creatividade e a reflexión. Podedes saber 
máis premendo aquí. 

Na casa: deberiamos poder detectar cando o outro non 
escoita, cando está ensimesmado, pendente da súa 
propia historia interior... “ao seu”. Cando vexamos que 
o outro desconecta, podemos crear un xesto que nos 
faga reaccionar e volver a establecer unha comunica-
ción efectiva e interesante para as dúas partes. 

Obxectivo: o uso de Whatsapp permítenos escribir mensaxes a quen queira-
mos e en calquera momento e con efecto inmediato. É un avance magnífico. 
Pero hai que estar atentos ao que escribimos, porque non sempre se interpreta 
a mensaxe do xeito en que cremos ou queremos. 

Ideas chave: reflexionar sobre a mensaxe antes de enviala; pensar no que 
escribimos, a quen e cando; a percepción da mensaxe pode ser diferente na 
recepción.

Recursos: móbiles, folios, bolígrafos, etc.

Desenvolvemento: o profesor pídelles aos alumnos que traian o móbil á clase. 
Ese día sacarano e poderano empregar na aula. Cada alumno ten que escoller 
varios Whatsapps que escribira a persoas diferentes, sobre temas relaciona-
dos coas emocións e os sentimentos. Leraos en alto entre os seus compañei-
ros. O resto teñen que escribir nun papel o que cren que ese Whatsapp está 
explicando, emoticonas incluídos. E así, van participando todos os alumnos da 
clase. Cando poñan toda a información en común, sorprenderanse de cantos 
xeitos diferentes se pode entender un pequeno texto escrito. 

Máis: collemos os Whatsapp e representámolos como unha mensaxe oral 
acompañada da linguaxe xestual. Transmiten o mesmo que por escrito?

Na casa: en familia lerase este interesante artigo publicado polo periódico El 
País. Seguro que todos temos algo que dicir ao respecto.

A linguaxe entre liñas
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http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://es.wikihow.com/saber-si-eres-ensimismado
http://www.fundacionbotin.org/post-plataforma/creatividad-y-tiempo-para-ensimismarse.html
http://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/viewFile/7087/7455
http://smoda.elpais.com/placeres/los-ocho-mandamientos-para-no-meter-la-pata-en-whatsapp/
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A  c o n f i a n z a  n o  m u n d o Obxectivo: loitar contra a timidez se nos bloquea ata tal punto que nos impide 
actuar tal e como somos.

Ideas chave: confrontar a timidez e o medo a interactuar coa sociedade, cos 
nosos propios medios o con axuda se for preciso.

Recursos: taboleiro dixital ou proxector, pantalla e ordenador; tea o similar.

Desenvolvemento: co titor ver a película El club de los poetas muertos, do 
director Peter Weir. É unha película que narra o curso escolar dun grupo de 
rapaces internos nun colexio inglés e o seu profesor de Literatura. Nunha es-
cena, un dos rapaces, normalmente moi tímido, é capaz de expresar as súas 
emocións agochado debaixo dunha manta. Os alumnos preparan un exercicio 
en clase sobre cousas que dirían aos seus compañeiros ou ao mundo e non se 
atreven. Primeiro, o profesor animaraos a dicilo copiando a escena da película, 
tapados por unha saba. A continuación teñen que ser valentes, descubrirse e 
dicir a cara descuberta o que pensan. Asumir esta realidade pode resultar moi 
liberador. 

Máis: practicarán o exercicio tamén cos profesores, xa que estes teñen o en-
gadido de ser adultos e aínda pode dar máis vergoña. Mais se estamos con-
vencidos do que queremos dicir, hai que rachar coas barreiras. 

Na casa: pódese participar nalgún taller de teatro ou risoterapia xunto cos 
nosos pais, para traballar todos xuntos a nosa espontaneidade e timidez.

Baixo a manta podo ser eu

42
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Mikado Hikikomori
Obxectivo: reflexionar sobre as consecuencias do illa-
mento cando se leva a situacións extremas. Coñecer 
máis sobre esta síndrome, cuxo nome significa “apar-
tarse, estar illado”, que afecta (non só en Xapón) a 
rapaces que se pechan nos seus cuartos fuxindo da 
presión exterior, polo menos durante seis meses. Fa-
larmos dos seus síntomas e dese tipo de vida, conecta-
da xeralmente ao ordenador e á televisión sen relación 
ningunha con outras persoas. 

Ideas chave: a loita contra o illamento non é de balde; 
as súas consecuencias poden ser dramáticas.

Recursos: pauciños de Mikado, pauciños chineses ou 
lapis de cores.

Desenvolvemento: os rapaces, por grupos, xogarán 
ao famoso xogo de Mikado, que consiste en ir separan-
do pauciños sen mover os que están debaixo. A varian-
te deste xogo será que, por cada pauciño que deban 
extraer, mencionarán unha das causas deste illamento, 
como se, ao quitalo, puideran liberarse dela (o acoso 
escolar, o estrés, a esixencia escolar, a incompren-
sión...). Tamén poden mencionar algunhas dos seus 
costumes ou adiccións (ao ordenador, ao manga, a 
realidades alternativas ficticias). 

Máis: infórmanse para coñecer se existen casos simi-
lares fóra de Xapón, e que accións sociais se están 
a implementar para evitar que se chegue a situacións 
tan extremas. Poden ver a interesante reportaxe sobre 
esta síndrome aquí.

Na casa: imos a algunha tenda de cómics cos pais e 
buscamos algún manga que trate a temática, como Me 
teru no Kimoche, de Hiroya Oku, ou Kagerou Pro-
ject, do escritor xaponés Jin. 
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http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.youtube.com/watch?v=ZUe5mFQt_Ag
http://www.youtube.com/watch?v=uoQdSpGcNYM
http://www.youtube.com/watch?v=ACO3XvGu_Ls
http://vivenciasfrikis.blogspot.com.es/2010/11/manga-me-teru-no-kimochi.html 
http://vivenciasfrikis.blogspot.com.es/2010/11/manga-me-teru-no-kimochi.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Kagerou_Project
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Obxectivo: fantasear e abstraerse é bo para a imaxina-
ción, mais non hai que perderse no mundo da fantasía. 
A realidade é o aquí e o agora.

Ideas chave: estar presente para vivir cada momento 
con toda a intensidade e concentración que se merece.

Recursos: cámara de vídeo ou cámara do móbil, or-
denadores, programas de edición, programas de trata-
mento de textos e de debuxo; folios ou cartolinas, lapis, 
rotuladores, cores, etc.

Desenvolvemento: propoñemos tres opcións para re-
flectir o diálogo interior de cada alumno. Unha, gráfi-
ca, a través das viñetas dunha banda deseñada. Dúas, 
escrita, en forma de monólogo. E tres, en vídeo, na que 
se graven sen falar, unicamente poñendo xestos que se 
relacionen cos seus pensamentos (sós na casa, men-
tres se duchan, mentres ven a televisión, miran o móbil, 
estudan, fan footing, etc. ) sobre esa imaxe gravarán a 
canle de audio co que estaban pensando. Este exerci-
cio pode ser individual ou en grupo, para “ver” que é 
o que cada un pensa en realidade ou o que interpreta, 
que pode estar moi afastado da realidade. Cando acabe 
cada historia poden pechala cun “!Aquí e agora!”, re-
clamando a volta á realidade e ao presente. 

Máis: a continuación, enumeran co profesor situacións 
ou momentos que poden pasar desapercibidos se a 
nosa charla interior nos absorbe por completo. Algunhas 
poden non ser moi importantes, pero outras poderían 
ata ser perigosas (ex.: imos en bicicleta e temos un acci-
dente porque non imos pendentes do tráfico, só da nosa 
charla interior).

Na casa: piden á familia que lles conte algún incidente 
que tiveran ao longo da súa vida por ir totalmente ensi-
mesmados no seu diálogo interior. 

Aquí e agora. 
Afasta a charla interior

SCS
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Obxectivo: nin é bo illarse un mesmo nin, por suposto, illar os demais; hai que 
interactuar con todos os compañeiros e coa vida en xeral. 

Ideas chave: illamento voluntario, acoso inducido: acoso escolar.

Recursos: xornais, ordenadores, tabletas, folios, bolígrafos, etc. 

Desenvolvemento: o profesor fará que se informen sobre o que significa o “os-
tracismo” a nivel histórico, chamado así polas “ostras” de cerámica nas que 
se escribía o nome dos candidatos ao exilio na antiga Grecia. Tras a procura 
de información, comezará un debate. Que segue de vixente nesa lei de apartar 
a quen nos parece perigoso ou diferente? É o acoso escolar ou a exclusión un 
xeito moderno daquel castigo? Por que castigamos rexeitando? Farían o mesmo 
os alumnos, se puideran, con algún membro do grupo? Illar ao que é distinto 
ou ao que carga coas culpas ou o odio do grupo é unha solución ben primitiva. 
Merecemos evolucionar, cambiar e superar a exclusión. E que hai do que se illa 
voluntariamente? Por que fai algo así?

Máis: o profesor creará unha conta de correo á que os alumnos poderán enviar 
mensaxes persoais ou anónimas, se o prefiren, para chamar a atención sobre se 
un alumno se illa ou alguén está illando a outro compañeiro. Non hai que deixar 
que pase o tempo. Canto  se atallen os problemas de illamento, mellor.

Na casa: cos pais, len o libro ou ven a película de Tim Burton La melancólica 
muerte de Chico Ostra, que son relatos sobre personaxes solitarios, estraños 
e diferentes. Ao acabarmos, reflexionamos en familia sobre os conceptos de 
estraño e diferente.

Do neno ostra ao “ostracismo”
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Fai algo polo
medio ambiente
Obxectivo: malia estarmos máis conectados que nun-
ca e termos toda a información, actuamos con pasivi-
dade e sen coordinarnos en causas importante para 
todos, como a defensa do medio ambiente. Compartir 
o teu tempo e axudar farate sentir especial.

Ideas chave: ter empatía ante os problemas do plane-
ta e illarse cos que pensan coma nós.

Recursos: móbil, ordenadores e tabletas.

Desenvolvemento: o profesor propón realizar unha 
acción medioambiental, de xeito individual ou por 
grupos. Teñen que conectar coa contorna que os rodea 
directamente, e non só a través de internet. Simple-
mente abrindo ben os ollos e buscando sitios naturais 
que “sofren” (un xardín do barrio, unha praia, unha hor-
ta) e están preto, para axudar  a restauralos. Deberán 
buscar apoio en compañeiros ou asociacións do barrio 
que defendan ese tipo de causa medioambiental, tratar 
de prestar atención, detectar oportunidades de mellora 
e cambio concretos e ver como se senten ao axudar. 

Máis: os alumnos gravarán unha pequena nova co 
móbil mentres recuperan estes lugares. Logo poden 
partillar os vídeos no blog da clase e crear un hashtag 
para concienciar ao resto de compañeiros do centro e 
implicalos nas súas accións. 

Na casa: involucramos os nosos pais e familia para 
que eles tamén participen nunha acción medioambien-
tal, aínda que sexa a nivel familiar. Con moi pouco tem-
po e esforzo pódese facer moito. Todo conta. Sobre 
todo, a intención.

Obxectivo: organizar unha actividade conxunta co mínimo impacto ambiental 
e a máxima participación. Todo o que se empregue nesta festa debe pensarse 
desde o punto de vista do seu impacto medioambiental. Aínda que haxa algúns 
alumnos que non teñan moita relación e conexión, seguro que ter un obxectivo 
común os fará relacionarse mellor.

Ideas chave: todos participan, sen grupiños á parte, nin malas vibracións; to-
dos a unha.

Recursos: mesas, cadeiras, manteis e obxectos de decoración feitos con pa-
pel reciclado, pratos e vasos de cartón reciclable, cubertos de madeira e cubos 
de cartón para separar os refugallos xerados. Produtos de proximidade.

Desenvolvemento: promovemos a inclusión de todo o grupo organizando 
unha festa fin de programa en que todos os alumnos se comprometen a 
participar buscando un obxectivo medioambiental: que todo o que se consu-
ma teña o menor impacto ambiental posible. Temos que ter en conta desde a 
procedencia dos materiais e alimentos empregados, ata o impacto sonoro da 
música. Pódese aproveitar para que sexa un acto benéfico e, co que se re-
cade, facer unha doazón a unha entidade solidaria. Ademais, comprométense 
a mesturarse nos equipos de traballo, non só cos amigos.

Máis: un dos grupos encargarase de facer seguimento de todo o proceso e 
manter a toda a escola informada a través das redes sociais como Facebook, 
Instragram ou Twitter, ou creando un álbum de fotos en Flickr. 

Na casa: fanse partícipes ás familias para que tamén colaboren preparando 
algo de comida, axudando cos decorados, montando o equipo de son, etc. 
Seguro que todos poden contribuír con algo. 

Festa “eco” de boas vibracións 
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Obxectivo: favorecer as relacións entre diferentes membros 
do grupo a través do xogo e a convivencia cotiá. Motivar os 
alumnos grazas ao contacto coa natureza, que os faga sentir 
que forman parte de algo maior que eles mesmos, espertando 
a reflexión e desenvolvendo a súa intelixencia espiritual. 

Ideas chave: compartir momentos, respecto ao medio natural 
e intelixencia espiritual.

Recursos: selección dun albergue nunha contorna natural 
preto do centro. Podedes escoller algunha da Red de Alber-
gues Juveniles ou o voso albergue habitual.

Desenvolvemento: a idea é pasar algúns días xuntos nun-
ha saída á natureza. Fomentar as dinámicas de colaboración 
entre rapaces con xincanas, xogos de orientación, retos de 
supervivencia ou obradoiros de habilidades comunicativas. 
Aproveitar para descubrir o medio natural (plantas, animais, 
xeoloxía) e sentirse en contacto e parte do noso planeta. 

Máis: vídeo sobre a intelixencia espiritual con Francesc To-
rralba e o seu libro Inteligencia espiritual en los niños. 

Na casa: tamén podemos facer unha saída de fin de sema-
na á natureza, sen teléfonos móbiles, nin ordenadores, para 
gozar dunha noite estrelada, dun camiño entre bosques e re-
gatos, á beira do mar..., que nos permita conversar e partillar 
en familia a natureza. 

Convivencias na natureza

248
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Obxectivo: promover o debate e a reflexión colectiva a través de dile-
mas éticos sinxelos baseados en situacións cotiás. Distinguir entre os 
distintos niveis de madurez, desde o temor ata o egoísmo e a expec-
tativa de atención por parte dos demais, a xustiza, o ben común ou a 
ética e os dereitos humanos.

Ideas chave: dilemas éticos, inseguridade persoal fronte a auto-
estima.

Recursos: dilemas “Non sei que pasa con Alberto”, sobre a inco-
municación e cambios de humor entre as amizades, ou ben “En que 
cuarto estás?” o “Mediamos?”.

Desenvolvemento: podedes propoñer un dos dilemas para espertar 
a participación do alumnado. Despois de ler o sinxelo enunciado, to-
dos teñen que responder espontaneamente  a como reaccionarían 
ou que farían. Os distintos tipos de resposta recóllense máis abaixo 
e  sitúanse nun dos catro niveis de madurez ética segundo a interpre-
tación da proposta do pedagogo Manuel Segura, baseada á súa vez 
nas teorías de Kohlberg e Piaget sobre o crecemento ético e moral do 
ser humano. . 

Máis: moitos máis dilemas persoais na hemeroteca de Vaia dilema. 

Na casa: podedes entrar xuntos na páxina de Vaia dilema e gozar 
xuntos dalgúns dos retos éticos, propondo a solución máis “madura” 
para cada un

Titorías sobre dilemas sobre a 
confianza no mundo
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Obxectivo: chamar a atención sobre as dificultades que poden sufrir os 
rapaces que teñen unha personalidade tímida ou apoucada. Ser cons-
cientes das súas dificultades de relación e poder actuar de xeito que se 
evite ao máximo o illamento ou ata o acoso escolar. Ser tímido non signi-
fica ter unha patoloxía, pero si é un síntoma de que algo non funciona de 
xeito relaxado no ámbito das relacións humanas, co que isto ten como 
consecuencia. Debemos prestar atención a estes rapaces, convidalos a 
participar e que atopen ferramentas.

Ideas chave: timidez como falta de ferramentas para a relación social, 
introversión como ausencia da necesidade de relacionarse, fobia social 
como temor e evitación máxima do contacto cos demais.

Recursos: documento sobre timidez e fobia social do consello xeral 
de Psicoloxía de España.

Desenvolvemento: realizar un sociograma do grupo clase para detec-
tar os individuos máis tímidos ou con problemas de relación. Buscar 
para cada un, un xeito de se integrar: mellorar a súa autoestima, ofrecer 
cursos de habilidades comunicativas, evitarlles que se sintan mal, mais 
buscando momentos de exposición que poidan tolerar, organizar a súa 
situación na aula xunto ao alumno que os poida acoller e servir de es-
tímulo sen cohibilos, introducilos en grupos equilibrados de traballo e 
tarefas en equipo, en actividades deportivas, etc. 

Más:  aquí tedes un artigo que presenta a Universidade de Murcia so-
bre tratamento a adolescentes tímidos españois.

Na casa: a actitude de sobreprotección das familias pode favorecer a 
timidez ou certas actitudes retraídas. Podemos facilitar pautas para que 
os rapaces se sintan máis libres para expresarse e convidalos a partici-
par, opinar e decidir en diferentes áreas da vida cotiá para que superen 
esa fase.

Titoría de avaliación: 
Timidez, introversión e fobia 
social non son un mal menor
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¡ A p u n t a  a  t u  c l a s e  a 
l a  J o r n a d a  d e  A D O L E S C E N T E S  N a c i o n a l !
Cada ano, este proxecto pechase cunha actividade viva e cola-
borativa en que participan un rapaz e un profesor de cada Comu-
nidade Autónoma: a Xornada de Rapaces nacional. 

Se estás a realizar este proxecto e traballando o valor da con-
fianza, encantarache levar a voz dos teus alumnos a esta expe-
riencia de intercambio tan interesante. Trátase de realizar unha 
enquisa online con toda a túa clase sobre o valor da confianza 
e de escoller un voceiro para que vaia ao encontro nacional 
en Madrid. Alí poderá traballar en grupo con outros alumnos so-
bre o mesmo tema, realizar reflexións e chegar a unhas conclu-
sións comúns. 

En cada Comunidade Autónoma participa un colexio, que pode 
levar un alumno e un profesor. 

A Xornada de Rapaces a nivel nacional é unha experiencia moi 
rica, na que o encontro de 17 centros educativos de distintas 
realidades xeográficos e formas de traballar resulta excepcional. 
Permítevos compartir un día con outros docentes, orientadores e 
alumnos que teñen moito en común e moitas ganas de compar-
tir. E teñen un enorme interese na educación en valores, como 
Aldeas Infantiles SOS.

Se queres máis información ou directamente solicitar praza na 
Xornada de Rapaces Nacional, podes enviar un correo electró-
nico á coordinación do programa aquí. Ou chamar ao teléfono 
de asesoramento permanente 670 696 588.
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“Creo na capacidade do ser humano para superalo todo,
ata un abandono na infancia.”

Pedro-Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España. 

ALDEAS INFANTILES SOS É UNHA ORGANIZACIÓN DE AXUDA Á INFANCIA, 
INTERNACIONAL, PRIVADA, SEN ÁNIMO DE LUCRO, INTERCONFESIONAL 
E INDEPENDENTE DE TODA ORIENTACIÓN POLÍTICA. FUNDADA EN IMST 
(AUSTRIA) E CON PRESENZA EN 134 PAÍSES. 
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DA CONCORDIA 2016.

O noso labor céntrase no desenvolvemento do 
neno ata que chega a ser unha persoa autosu-
ficiente e integrada na sociedade. Traballamos 
para fortalecer as familias vulnerables, de xeito 
que poidan atender adecuadamente os seus 
fillos; protexemos os nenos que se viron pri-
vados do coidado dos pais, brindámoslles un 
medio familiar protector no que poidan medrar 
sentíndose queridos e respectados, e acompa-
ñamos os rapaces no seu proceso de autono-
mía e independencia.

• No mundo existen 571 Aldeas Infantiles SOS, 
coordinadas por SOS Children’s Villages Inter-
national (Aldeas Infantiles SOS Internacional), 
que é a federación de todas as Asociacións
nacionais de Aldeas Infantiles SOS e que aten-
de un total de 58 866 nenos.  

• Entre as Aldeas, as Residencias de Rapaces 
e os Programas de Fortalecemento familiar, 
aténdese a un total de 577.166 nenos, rapaces 
e familias. 

• Conta ademais con 656 Colexios, Centros 
de Educación Infantil, Centros Sociais e Cen-
tros de Formación Profesional, que atenden a 
296.906 nenos e rapaces. 

• Ofrece 893.929 tratamentos médicos nos 77 
hospitais SOS e conta con 317.856 beneficia-
rios nos 23 programas de Atención de Emer-
xencias SOS no mundo.
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EN ESPAÑA

Aldeas Infantiles SOS está presente no noso país 
desde 1967. En 1981 constitúese a Asociación Aldeas 
Infantiles SOS de España, que coordina o labor a nivel 
nacional, e en 1983 é declarada de utilidade pública 
polo Consello de Ministros. A Presidencia de Honor 
osténtaa S. M. o rei Felipe de Borbón.

Aldeas Infantiles SOS traballa na maioría das comu-
nidades autónomas:  Andalucía, Aragón, Castela A 
Mancha, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Valen-
cia e proximamente estaremos en Asturias (Oviedo) e 
Baleares (Palma)  a través de:

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

En convenio coas Comunidades Autónomas garanti-
rán un medio familiar cando o núcleo biolóxico non o 
permita en:

Unha familia SOS: cando o neno non pode vivir coa 
súa familia, ofrecémoslle un medio protector nunha 
familia SOS cunha persoa de referencia estable (nai 
SOS), que lle ofrece os coidados, o afecto e a forma-
ción precisos para o seu desenvolvemento integral.

Cada familia SOS vive nunha casa de la Aldea Infan-
til SOS, comunidade máis grande á que pertence o 
neno. Cada Aldea está formada por un conxunto de 
fogares onde residen grupos de irmáns, garantindo a 
non separación destes. Trabállase para que poidan 
volver coa súa familia biolóxica ou ata que poidan vivir 
de forma independente.

Acollemento familiar: se o neno forma parte dun pro-
grama de acollemento en familia allea, extensa ou pro-
fesional, ofrecémoslles aos seus acolledores o apoio e o 
asesoramento da nosa organización. Velamos polo in-
terese do menor, dos pais biolóxicos e das familias que 
acollen, porque cremos que o acollemento funciona se 
todos os implicados están comprometidos e satisfeitos.

Programa de Primeira Acollida e Valoración: é un 
recurso especializado, deseñado, para darlles aten-
ción temporal e con carácter de urxencia aos nenos 
e adolescentes en grave situación de desprotección, 
mentres se determina á medida o recurso de protec-
ción máis axeitado.

APOYO A LA AUTONOMÍA DE LOS JÓVENES

O noso traballo non remata coa maioría de idade dos 
rapaces. Continuamos acompañándoos, se eles así 
o queren, no seu proceso de desenvolvemento. Dáse 
resposta ás necesidades individuais dos rapaces, 
atendendo á súa capacidade de resiliencia, procurán-
dolles os apoios precisos e formándoos para conse-
guir a súa integración social e laboral ata alcanzar a 
súa autonomía e participación.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

Fortalecemento familiar. O seu obxectivo é darlles 
apoio ás familias vulnerables para mellorar as súas 
condicións de vida e fortalecelas, prevendo o aban-
dono infantil. 

Estes programas danlles resposta ás demandas cre-
centes dentro da área da infancia, da rapazada e das 
familias con risco como: centros de Día, Escolas In-
fantís, Natureza Educa e Programas de Familias.

ACADEMIA SOS

É a encargada da formación, a xestión do coñece-
mento, a investigación e o sistema de xestión da cali-
dade da organización. Os seus ámbitos fundamentais 
son a Escola Nacional de Formación, que garante a 
formación inicial e continua de todos os profesionais 
da organización e o departamento de I+D e Calidade. 
As súas funcións principais son documentar, analizar 
a realidade social e ofrecer respostas eficaces ás si-
tuacións actuais e de futuro. 

Externamente establece alianzas e acordos de cola-
boración con universidades, organizacións, asocia-

cións e organismos públicos ou privados que lle per-
mitan alcanzar os seus obxectivos.

LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA

Aldeas Infantiles SOS de España financia 15 Aldeas 
na América latina: Mar da Plata (A Arxentina), Ricaurte 
e Portoviejo (Ecuador), San Jerónimo e Jocotán (Gua-
temala), Tela, Choluteca e Tegucigalpa (Honduras), 
Managua e Juigalpa (Nicaragua), Lima e Pachacamac 
(O Perú), San Miguel, San Vicente e Sonsonate (O 
Salvador); e 3 en África: Agadir (Marrocos), Louga e 
Ziguinchor (O Senegal).

Tamén asumimos o mantemento de diferentes proxec-
tos na América latina, como Programas de Fortale-
cemento Familiar, Centros Sociais SOS, Escolas de 
Primaria, Centros de Día e Escolas Infantís, así como 
dous programas de asistencia cirúrxica aos nenos na 
Guinea ecuatorial e no Senegal, con 2369 interven-
cións ao ano.

En total, o número de nenos e rapaces atendidos por 
Aldeas Infantiles SOS de España en 2016 foi de 25 
559 (7.158 en España e 18.404 en América latina e 
África).

Se quere máis información sobre o labor de Aldeas 
Infantiles SOS visite a nosa páxina: 

Teléfono de asesoramento permanente do programa 
educativo: 670 696 588 

Ou chámenos ao 902 33 22 22.
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