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Benvidos á nova edición para o curso 2016-2017 
de “Abraza os teus valores”, o programa educati-
vo de Aldeas Infantiles SOS para Infantil e Primaria. 
Ofrecido exclusivamente en formato dixital aber-
to, para todos os centros que desexen aplicalo e 
para todas as familias que, xunto aos seus colexios 
ou de xeito independente, se animen a participar..  

O respecto e a convivencia contra o acoso escolar
O respecto é o valor no que se fundamenta a nosa so-
ciedade. Para os nenos é un gran paso admitiren que o 
outro, aínda que sexa diferente, ten moito en común con 
eles mesmos: necesidades, desexos, medos, ilusións e 
os mesmos dereitos. Sen ese respecto ás diferenzas é 
imposible crear un mundo de relacións de entendemento 
e sen discriminación. Ademais, se respectas tamén des-
prezas a violencia, xa que esta se ve como un acto de 
agresión non só cara ao outro senón cara a un mesmo. 
Por iso, para facermos chegar este NON rotundo á vio-
lencia desde a infancia, queremos facer reflexionar os 
nenos sobre estes valores, que son o corazón da nosa 
humanidade e da educación para o desenvolvemento. Do 
respecto despréndense os principios que regulan as no-
sas vidas: tratar como desexas que te traten, coñecer os 
límites dos teus dereitos e das túas obrigas, xerar normas 
e leis que os regulen, valorar a dor allea, tenderlle unha 
man a quen sofre e é exactamente coma ti.

Este curso, e na liña dos nosos obxectivos de educación 
para o desenvolvemento, trataremos o respecto, desde 
un nivel persoal, e a convivencia, como a súa extensión 
na vida colectiva, no centro escolar. Este é o mellor punto 
de partida para abordar un tema tan preocupante como o 
acoso escolar, que xa xerou moitos programas que abor-
dan a súa resolución de xeito moi específico. En “Abraza 
os teus valores” integrámolo dunha forma máis preventiva, 
como parte do inmenso traballo por facer para erradicar a 
violencia no mundo. Queremos que nenos, adolescentes 
e familias aprendan a respectarse e convivir rexeitando 
calquera tipo de violencia, xa que nos fai menos humanos.

Denunciar, atallar, evitar, apartar, reeducar: tolerancia 
cero contra o acoso. 

50 titorías con sentido
Cada bloque didáctico está dividido en actividades para 
desenvolver na hora de titoría dos distintos ciclos, aínda 
que moitas delas serven tamén para os profesores espe-
cialistas en inglés, música ou educación física. O nivel de 
dificultade podédelo modular facilmente e levar as activi-
dades máis sinxelas a cursos máis avanzados, aínda que 
as do ciclo superior poden ter un nivel elevado para os pe-
quenos. Cada profesor decide como aplicar e graduar a di-
ficultade para adaptala ao seu grupo. Ademais, contaredes 
coas ligazóns, os vídeos e os recursos que se executan 
directamente se os utilizas desde o ordenador ou cos en-
cerados dixitais.

A familia completa o programa
Como cada ano, insistimos en implicar as familias dos vo-
sos alumnos no programa educativo, porque só xunto a 
elas podemos construír coherentemente a educación en 
valores. Ademais, tamén con elas os pais poden gañar en 
prudencia e audacia. Por iso, cada titoría conta cunha ex-
tensión para a casa. O material está en aberto para eles 
na nosa web. Así, todos poderán aplicalo e reforzar o voso 
traballo na aula. 

Ademais, lembrámosvos que tedes á vosa disposición 
“Vaia Dilema”, unha orixinal proposta de dilemas éticos 
á altura das idades e as situacións cotiás dos vosos alum-
nos, que tamén podedes propoñer para a casa.

Moitas grazas  polo voso apoio. Agardamos que gocedes 
deste material e que vos subscribades ao noso boletín en 
www.aldeasinfantiles.es/educa para recibirdes periodi-
camente os nosos materiais, ideas, propostas, irmandades 
con outros colexios e para pedirdes participar no Depu-
tados por un Día, un encontro no voso Parlamento Auto-
nómico, unha xornada realmente única para celebrar cos 
alumnos.
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A palabra respecto provén do latín respectus e signi-
fica “atención” ou “consideración”. Atención e con-
sideración cara aos demais: cara á nosa familia, os 
nosos amigos, os nosos profesores, consideración 
cara ao planeta no que vivimos... e respecto cara a 
nós mesmos. Este factor é importantísimo telo en 
conta no noso día a día, xa que se non es capaz de 
respectarte a ti mesmo (coidarte, mimarte, quererte, 
escoitarte), seguramente che será máis difícil respec-
tar as persoas que te arrodean e o mundo no que vi-
ves. Todo comeza polo respecto que mostramos cara 
a nós mesmos.

Cóidate por fóra e por dentro. Coida o teu corpo, pois é o 
único que tes e ten que durar moito. Trátao con respecto, 
ofrecéndolle unha dieta variada e equilibrada, moita auga 
e exercicio. Non podes dicir “A min non me importa o meu 
corpo. Vou alimentarme só de chocolate”, porque sería 
unha falta de respecto cara a el. O teu corpo permíteche 
saltar, correr, xogar... E non esquezas mimar a túa men-
te. Non deixes que se acheguen pensamentos negativos, 
conflitivos, egoístas ou envexosos.  Enche o teu cerebro 
de pensamentos positivos e alegres para gozares cada 
día cos teus amigos e a túa familia, sen pelexas, dialo-
gando, tratando a todos ben, sen envexas e procurando 
sempre o lado bo das cousas. Canto máis respecto mos-
tres ao pensar, máis feliz e máis querido serás por todos 
os que te arrodean.

Mostrar respecto cara aos demais tamén che fará sentir 
moi ben. Se superas os “celos”, es capaz de admirar os 
debuxos ou a redacción doutro compañeiro e llo dis, ese 
respecto valerá o dobre: el porase contento e ti sentiraste 
ben por teres feito o correcto. Vólvete mellor persoa se 
es quen de recoñecer que o outro equipo xogou ben e 

merecía gañar, e se lle das a man ao rematar; ou, se ga-
ñaches, darlle a man para recoñecer que xogou ben. Este 
respecto é a deportividade e é moi valiosa. Proba a pactar 
co teu irmán pequeno que quen gañe, ao xogar ao xadrez, 
convide a un xeado ou a larpeiradas, porque os dous me-
recedes celebrar o voso esforzo. É un xeito de respecto 
recoñecelo e el, asemade, tamén te respectará a ti, pero 
polos teus xestos de consideración e agarimo. 

E aprende a respectar a diversidade, a base da educa-
ción para o desenvolvemento, para que todos os pobos 
avancen xuntos de forma harmoniosa. É doado respectar 
a quen é coma ti, pero custa máis aceptar outras formas 
de ser, pensar e actuar. Os seres humanos vivimos en 
países diferentes, falamos linguas distintas e existen cla-
ses sociais e culturas ben diversas. Cada persoa é única 
na súa xenética e personalidade, debido a súa orixe, á 
familia e ao país do que provén. Pero non o esquezas: 
ao final todos somos iguais, seres humanos que habitan 
na Terra e intentan saír adiante. Non importa que idioma 
falemos, de que cor é a nosa pel ou como nos vestimos. 
Todos compartimos o mundo e, para convivir en harmo-
nía, temos que respectarnos os uns aos outros e, sobre 
todo, coidar do noso planeta azul.  

Sabes, ademais, que o respecto dá superpoderes? Se es 
respectuoso contigo mesmo, cos que te rodean e coa na-
tureza, serás case invencible. Algunhas persoas equivó-
canse ao pensar que o respecto é un signo de debilidade. 
Felicitar, agradecer, ofrecer, dar... faiche sentir ben a ti e 
mais aos que te arrodean. Se es respectuoso, seguro que 
recibirás o mesmo a cambio: o respecto e o agarimo dos 
teus pais, dos teus irmáns, dos teus profesores e dos teus 
amigos. Ese respecto e agarimo farache feliz, forte e po-
deroso. Darache ás e enerxía para faceres todo o que te 
propoñas. Permitirache viaxar “ata o infinito e máis alá”..

O respecto

Ciclo infantil

Ciclo inicial

Ciclo medio

Ciclo superior

Reciclaxe
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Cóidome ben.
Obxectivo: que os nenos tomen conciencia do impor-
tante que é o seu corpo e como poden coidalo come-
zando, por exemplo, por pequenos hábitos de hixiene 
corporal que se poidan aplicar de forma sinxela na aula.

Ideas chave: coidar o seu corpo, mimarse, adoptar há-
bitos de hixiene e crear rutinas.

Recursos: cada alumno traerá un peite ou cepillo mar-
cado co seu nome, que colocará no seu espazo da 
aula, onde poida acceder de forma autónoma.

Desenvolvemento: cando ían á gardaría, o profesor 
laváballes a cara e peiteábaos antes de que os pais 
chegasen para que, cando os visen, os atopasen ben 
guapos e aseados. No Ciclo Infantil xa son maiores e o 
profesor non lles ten que lavar a cara nin peitealos. Xa 
saben facelo sós, pero teñen que establecer unhas pe-
quenas rutinas. O profesor deixará cada día que, nos 
últimos dez minutos da clase, os alumnos poidan reali-
zar hábitos de hixiene persoal: lavar as mans e a cara 
ou peitearse para que os pais, os avós ou a persoa 
que veña recollelos os vexa ben enfeitados. Farano de 
xeito organizado, respectando os compañeiros.

Na casa: falaremos cos nosos pais e irmáns. Tamén 
adoptaremos o compromiso e estableceremos a rutina 
de saír sempre coa cara lavada e ben peiteados da 
casa todas as mañás; se é preciso, erguerémonos dez 
minutos antes por se temos que pasar un pouco máis 
de tempo no cuarto de baño.

Máis: mentres estamos a lavar as mans e a cara e a 
peitearnos na aula, o profesor pode poñer esta canción 
en Youtube: ver ligazón. Deste xeito, ademais de es-
tar entretidos podemos aprender vocabulario en inglés: 
“wash our face, comb our hair”.

Obxectivo:  recoñecer 
todos os aspectos po-
sitivos do noso corpo, 
das nosas capacidades 
e da nosa forma de ser. 
O respecto comeza por 
nós mesmos polo que 
temos que querernos e 
ser conscientes de todo 
o noso potencial.

Ideas chave: agarimo, 
positividade, autoesti-
ma e seguridade nun 
mesmo.

Recursos: folios DIN 
A4 e lapis de cores para 
debuxar. 

Desenvolvemento: cada alumno debuxarase nun folio. Logo, un por un sairán 
diante da clase e os seus compañeiros dirán algo positivo sobre cadaquén: o 
seu aspecto físico, a súa forma de vestir, a súa maneira de comportarse etc. O 
profesor recollerá todos eses comentarios positivos e escribiraos ao redor do 
debuxo do alumno, resumíndoos en adxectivos ou nunha frase curta. Cando 
saísen todos, o profesor lerá o que escribiu ao redor de cada debuxo para que 
os alumnos sexan conscientes das calidades que teñen, para que se queiran 
cada vez máis e para que aprendan a respectarse a si mesmos.

Na casa: todos os membros da familia debuxaranse nun DIN A4 e dirán cousas 
bonitas e positivas sobre o resto. Un adulto encargarase de escribir todos os 
comentarios ao redor dos debuxos. Os debuxos penduraranse na neveira para 
que, cada vez que vaian á cociña, lembren todas as cousas positivas que a súa 
familia pensa sobre eles.

Máis: cada semana, un alumno será o protagonista da clase. Pendurarán o 
seu debuxo nunha beira do encerado, onde todos poidan velo, e será o primei-
ro na fila ao entrar e saír da clase. Poderá traer á aula fotos del e da súa fami-
lia, así como algúns brinquedos e libros preferidos para que os compañeiros 
poidan xogar con eles. Quererante e quereraste.

21
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Obxectivo: ser conscientes de que, nunha mesma clase, cada alumno é di-
ferente: os seus pais poden ser de lugares distintos, ter culturas e costumes 
diferentes, ou falar idiomas doutros países. Todas esas diferenzas permíten-
nos aprender un feixe de cousas interesantes e, ao respectalas, medrar como 
seres humanos.

Ideas chave: diversidade, multiculturalidade, tradicións, alimentos e comidas 
do mundo.

Recursos: roupa tradicional que os alumnos poidan traer da casa; algún prato, 
sobremesa ou alimentos do lugar de orixe dos seus pais que os alumnos poi-
dan traer sen moita complicación; un mantel, panos.

Desenvolvemento: celebrar o “Día da diversidade”. Os alumnos vestirán ese 
día os traxes rexionais da zona ou do país dos seus pais ou avós para expli-
carlle ao resto de onde proveñen e algúns costumes.
Tamén poden traer algún prato típico sinxelo ou algunha sobremesa para com-
partir nunha gran mesa que poñerán entre todos.

Na casa: buscaremos algunha receita sinxela dalgunha rexión ou dalgún país 
diferente ao noso que non coñezamos, pero que nos preste probar. Mercare-
mos os ingredientes cos nosos pais, que nos axudarán a cociñalo. Compartiré-
mola con toda a familia e apreciaremos os novos sabores.

Máis: pódense propor músicas do mundo para escoitar. O profesor entrará 
en Youtube e poñeralles aos cativos cancións de artistas de diferentes partes 
do planeta. Os cativos tamén poderán propor algunha canción en especial e 
utilizar instrumentos ou ritmos característicos dun lugar en concreto.

Día da diversidade. Felicita os demais.

23 4
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Obxectivo: verdade que a todos nos gusta que nos 
digan cousas bonitas e positivas?... Abofé que si, pero 
non todo consiste en recibir. Dar é tamén importante 
para sentirse ben cun mesmo e para aprender a res-
pectarse e a respectar. É moi importante felicitar as 
persoas que te rodean cando fan algo ben e demostrar-
lles agarimo e atención para que se sintan especiais. 
Deste xeito, aumentará a autoestima de todos.

Ideas chave: respecto mutuo, compañeirismo, xenero-
sidade, convivencia, traballo en equipo.

Recursos: o chándal de educación física da escola ou 
roupa deportiva; portarías de fútbol, canastra de balon-
cesto, redes de balonmán.

Desenvolvemento: o profesor de Educación Física 
dividirá a clase en seis equipos e cada un escollerá 
un capitán/adestrador. A continuación, colocaranse as 
portarías, as canastras de baloncesto e as redes se 
non están xa instaladas. Cada equipo xogará un parti-
do de dez minutos en cada un dos deportes. O profesor 
decidirá quen se enfronta con quen. O capitán/ades-
trador non xogará e irá trocando en cada un  dos tres 
partidos. Dedicarase a animar os seus compañeiros e 
motivalos dicíndolles cousas positivas para que dean 
todo de si e se esforcen ao máximo. Ao final da compe-
tición, todos os equipos daranse a man e felicitaranse 
mutuamente por participaren.

Na casa: podemos converternos no “capitán” da nosa 
familia e felicitalos por todas as cousas que fan ben: 
polos pratos que cociñan, por coidar tan ben das plan-
tas,  por ter o cuarto ordenado…

Máis: cando remate a competición, os alumnos con-
testarán un por un se pensan que os ánimos do seu 
capitán/adestrador lles axudaron a facelo mellor e a 
esforzarse ao máximo. Despois, os equipos volveran-
se reunir e terán que felicitar o capitán/adestrador e 
dicirlle cousas positivas sobre o seu xeito de ser e de 
comportarse.

ININ



PROGRAMA EN VALORES 
PARA INFANTIL E PRIMARIA
CONTRIBUÍNDO 
AO DESENVOLVEMENTO

CURSO 2016-2017

Titorías con sentido 
para todos os ciclos 
educativos

9

IN

Quen son eu?

Obxectivo: afondar nas 
nosas orixes familiares e 
culturais; solicitar infor-
mación para sabermos 
de onde vimos e quen 
eran os nosos devancei-
ros, o que nos axudará 
a entendermos por que 
somos como somos e 
por que nos comporta-
mos de certo xeito. É 
unha forma máis de en-
tender a nosa orixe e a 
dos nosos compañeiros, 
así como de mostrarnos 
respectuosos co noso 
pasado e a diversidade. 

Ideas chave: solicitar información, analizar a historia e respectar as orixes.

Recursos: cartolinas, rotuladores e copias de fotografías dos álbums fa-
miliares.

Desenvolvemento: cada alumno entrevistará os seus avós e pais para ob-
ter información sobre as súas orixes: onde e cando naceron, cantos irmáns 
teñen ou tiñan, se tiveron que emigrar, se estudaron e que, se traballan ou 
traballaron e de que, cales eran as súas afeccións etc. Tamén lles teñen que 
pedir fotos para intentar ilustrar toda esta información. Logo, teremos que falar 
de que sucedía a nivel histórico naqueles anos no lugar en que medraron e 
viviron os nosos avós e os nosos pais, así como atopar tamén algunhas fotos 
daquela época por Internet. Con toda esta información, por último, teremos 
que confeccionar un póster co título de “Quen son eu?”

Na casa: podemos seguir a “investigar” sobre as nosas orixes falando con 
máis familiares, buscando fotografías ou vendo vídeos antigos da familia, se 
os temos.

Máis: podemos convidar algún avó á clase para explicar cal era o momento 
histórico no que naceu, a situación económica, os costumes, os gustos… É 
moi importante que sexamos conscientes do pasado e das nosas orixes para 
respectalas e entender quen somos e de onde vimos.

Prohibido burlarse. 
Palabras que doen.
Obxectivo: as palabras poden axudarnos a aumentar a 
nosa autoestima, pero tamén poden mancarnos, como 
sucede ao burlarse dos compañeiros. Palabras que xor-
den en décimas de segundo poden facernos sentir mal 
durante moito tempo. Evitalo é tamén unha mostra de 
respecto. 

Ideas chave: palabras, burla, responsabilidade, re-
flexión e regras de comportamento. 

Recursos: cartolina DIN A4, regra e rotuladores.

Desenvolvemento: ás veces burlámonos ou facemos 
comentarios negativos sobre compañeiros sen sermos 
conscientes do dano que podemos estar a causar. O 
profesor iniciará unha campaña de “tolerancia cero” ás 
burlas, ás críticas ou aos insultos. Os venres pola mañá 
organizarase unha asemblea onde os alumnos poderán 
dicir se algún compañeiro lles dixo unha palabra fea, fer-
inte ou de mofa, sen dicir quen foi. O profesor elaborará 
unha táboa dividida por semanas e contabilizaraas. Ex-
plicarán por que esas palabras lles fan sentir mal, para 
que todos reflexionen. A semana en que ningún alumno 
reciba un insulto ou burla premiarase cunha tarde para 
realizar o que máis lles preste.

Na casa: “tolerancia cero” tamén na casa. Falaremos 
cos nosos pais e irmáns. Intentaremos non utilizar pa-
labras nin comentarios que firan ou que fagan sentirse 
mal; nin os adultos entre eles, nin entre os nenos, nin en-
tre os adultos e os nenos. Na semana que consigamos 
cero insultos e burlas haberá un premio común, como ir 
ao cine, por exemplo. 

Máis: para que non queden dúbidas sobre que palabras 
nos fan sentir mal e tristes, elaboraremos unha “lis-
ta negra”. Cada alumno proporá unha palabra ou bur-
la para a lista. O profesor escribiraas nunha cartolina e 
pendurarana nalgún lugar visible.

25
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Obxectivo: entender que todos os seres humanos somos iguais pero diferen-
tes e que todos debemos respectar e ser respectados, independentemente do 
noso aspecto. A beleza é un concepto abstracto e cambiante, está no noso 
interior, na nosa forma de ser e comportarnos.

Ideas chave: analizar o concepto de beleza, traballar o interior e ser boas 
persoas.

Recursos: pantalla dixital ou DVD, cadernos, lapis e bolígrafos.

Desenvolvemento: veremos a película A Bela e a Besta. Este filme narra a 
historia de Bela, unha rapaza boa e educada que un día acaba atrapada no 
castelo dunha Besta de aspecto salvaxe e cruel por salvar o seu pai. Bela 
convivirá con Besta durante varias semanas e, a pesar do seu aspecto des-
agradable, este portarase de xeito tan agarimoso que acabarán namorados. 
Os alumnos escribirán unha redacción sobre a “lección” desta película.

Na casa: pedirémoslles aos pais, avós e tíos que expliquen que foi o que os 
namorou das súas parellas.

Máis: mostrar diferentes cadros e fotografías doutras épocas con perso-
naxes que, no seu momento, eran “belos” pero actualmente non se consideran 
así. Reflexionar sobre as modas, o aspecto físico e as valoracións superficiais. 

27 8
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O meu corpo é meu.
Obxectivo: entender que o respecto cara a un mes-
mo é básico para respectar o resto de persoas. Isto 
pasa por coidar e preservar o noso corpo e o xeito no 
que nos relacionamos fisicamente cos demais. Hai que 
aprender a dicir o que nos gusta, o que non nos gusta 
e onde establecemos as nosas barreiras.

Ideas chave: reflexionar, autoestima, contacto físico, 
comunicación non verbal e aseveracións.

Recursos: rolo de papel de embalar grande e rotulado-
res negros, verdes e vermellos.

Desenvolvemento: o noso corpo perténcenos e nós 
decidimos como queremos achegarnos ao resto de per-
soas. Non todo o mundo ten os mesmos límites, aínda 
que sexa entre amigos ou familia. A moita xente non lle 
gusta que lle toquen o cabelo, dar bicos ou apertas, dar 
a man, recibir palmadas no lombo etc. Cóntanse ana-
cos de papel de embalar dun metro e medio aproxima-
damente, un por cada alumno. En parellas, debuxarán 
as súas siluetas por quendas. Marcarán, con rotulador 
verde, as partes do seu corpo coas que non teñen pro-
blema para interactuar cos outros e, con vermello, as 
que prefiren preservar para a súa intimidade. Expoñe-
rán os seus debuxos e valorarán as diferenzas.

Na casa: os adultos teñen máis claro e expresan con 
contundencia se queren ou non achegarse fisicamente 
a outro adulto, pero non adoitan pensar neses límites 
en relación cos seus fillos. Os cativos faranlles saber 
con algún xesto cando ese contacto non lles apetece: 
darlles bicos na fronte, fregarlles a cabeza, darlles be-
liscos agarimosos etc. Cada vez que o fagan, os rapa-
ces lembraranlles o seu pacto có xesto acordado.

Máis: procurar información sobre a comunicación 
non verbal e a forma de saudarse doutras sociedades 
e culturas: en Francia acostuman a dar moitos bicos, 
máis ca nós; en cambio, os xaponeses só inclinan a 
cabeza cara a adiante e os esquimós, por exemplo, fre-
gan os seus narices.

Guapo ou feo? 
O importante está no interior.
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Obxectivo: desde as escolas, promóvese cada vez 
máis o traballo en grupo e por proxectos, para que 
os alumnos participen activamente do proceso de 
aprendizaxe. Para que este sistema funcione, os 
alumnos deben aprender a traballar en equipo e ser 
responsables, puntuais e respectuosos cos seus 
compañeiros e coa súa forma de traballar.

Ideas chave: traballo en grupo, puntualidade, res-
ponsabilidade, pluralidade e diálogo.

Recursos: libros de consulta, ordenador con co-
nexión a internet, Power Point ou semellante.

Desenvolvemento: o profesor dividirá a clase en 
grupos de 4 ou 5 alumnos e encargaralles realizar 
un proxecto sobre un dos capítulos do temario. Os 
grupos dividiran o traballo de xeito equitativo e acor-
darán unha data límite para xuntalo. Todos se com-
prometerán a cumprir o prazo estipulado como unha 
mostra de responsabilidade e respecto cara ao resto 
de compañeiros. Unha vez que teñan toda a infor-
mación reuniranse, dialogarán sobre como enfocar 
o traballo, que datos empregar e cales descartar e 
que aspecto terá a presentación. A continuación, in-
troducirán todos os datos utilizando un Power Point, 
ou un programa semellante, e presentarán o traballo 
na data marcada polo profesor.

Na casa: intentar tamén traballar en equipo. Os do-
mingos pola tarde, toda a familia deseñará  un “plan 
de acción” para a semana que comeza. Repartiranse 
as tarefas do fogar e cada membro comprometerase 
a realizar as súas, de xeito responsable e puntual, 
para que a rutina familiar sexa cómoda e fluída.

Máis: na clase pódense ler tamén os consellos prác-
ticos para realizar traballos en equipo na web aula-
Planeta: ver ligazón.

Obxectivo: para vivir en harmonía temos que respectarnos os uns aos outros. 
Na nosa sociedade hai unhas normas de convivencia básicas que, se non as 
cumprimos, farán o noso día a día máis  complicado.

Ideas chave: convivencia, normas de comportamento e límites.

Recursos: cartolina DIN A3, rotuladores, cinta adhesiva e peto de tea de cor 
rechamante.

Desenvolvemento: fixaremos un día para que todos fagan exactamente o que 
lles preste, sen pensar se amolan ou non os demais. O experimento consiste en 
esaxerar moito cada inclinación, mesmo forzala e dramatizala, para que poidan 
ver como os desexos se fan incompatibles para a convivencia cando non se 
regulan cunhas normas (alguén desexa algo doutro, outro berra…). Cada vez 
que se produza un “choque” berrarán “Si, que pasa?” para mostraren que o in-
civismo ten consecuencias. Despois, reflexionarase sobre a orixe das normas e 
os castigos para quen as rompe.

Na casa: falaremos sobre que comportamentos se poderían modificar para me-
llorar a convivencia: cambiar o rolo de papel hixiénico cando se remata, escoitar 
música ou ver a televisión cun volume axeitado, recoller os xoguetes etc. Se so-
mos máis conscientes de que temos que convivir con outras persoas e facemos 
un pequeno esforzo, todos sairemos gañando.

Máis: levar a actividade ao comedor da escola, de xeito que se establezan nor-
mas como non colocarse sempre o primeiro na fila, non coller máis comida da 
que se vai comer, non amolar os compañeiros etc.

Fago o que me dea a gana, e que pasa? Misión cumprida e a tempo.

29 10
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Obxectivo: reflexionar sobre cuestións de convivencia 
a partir de supostos prácticos que comportan dilemas, 
toma de decisións ou implicación persoal. O programa 
“vaia Dilema” complementa “Abraza os teus valores” 
e ofrece unha posibilidade de xogo e dinámica de cla-
se achegando un aspecto práctico, con propostas moi 
sinxelas pero que fan que os nenos tomen partido e 
valoren o seu nivel de madurez.

Ideas chave: reflexión, ética e casos prácticos.

Recursos: ordenador con acceso a internet. 

Desenvolvemento: conectarse ao programa e es-
coller unha das propostas para Primaria, xa sexa no 
ámbito dos dilemas persoais, comunicativos ou so-
ciais. Aínda que as propostas se renovan quincenal-
mente, atoparedes ademais unha extensa base de 
dilemas na hemeroteca, que tamén vos poden re-
sultar interesantes. Todos, dunha maneira ou outra, 
aluden ao respecto cara a un mesmo e aos demais.

Na casa: “Vaia Dilema” é un programa pensado tamén 
para levalo ás familias, onde todos os membros poden 
tomar partido por unha ou outra opción. Aínda que nin-
gunha sexa realmente correcta ou incorrecta, decan-
tarse por unha implica un nivel ou outro de madurez 
ética.

Titorías sobre dilemas 
do respecto.

Obxectivo: establecer os nosos propios dereitos e deberes como grupo dentro 
da escola. Xa somos maiores e non precisamos que os adultos nos digan a 
que temos dereito ou a que estamos obrigados. Nós xa o sabemos perfec-
tamente, polo que hai que comezar a ser autónomos e responsables. Se o 
conseguimos e nos comportamos de acordo con estas normas, as persoas 
adultas respectarannos. 

Ideas chave: responsabilidade, sentido común, respecto ás normas e tolerancia.

Recursos: ordenador, procesador de textos e impresora, DIN A3 e rotuladores.

Desenvolvemento: o profesor e os alumnos buscarán unha hora libre de clase 
para falar da convivencia en xeral e tamén dentro da escola. Todos participarán 
e escribirase no ordenador unha listaxe con dereitos e deberes dos alumnos: 
dereito a expresar a súa opinión, por exemplo, e deberes como escoitar, man-
ter a aula limpa e ordenada ou non burlarse de ningún alumno, entre outros. 
Unha vez que teñan a listaxe, imprimirase unha copia para cada alumno. Es-
cribirán os seus nomes no encerado e marcaranos cun xiz cada vez que algún 
deles incumpra un deber. Quen chegue a tres dará explicacións ante a clase de 
por que incumpriu algo no que participou e acordou respectar.

Na casa: preguntaráselles aos pais que deberes e dereitos teñen nos seus lu-
gares de traballo e que consecuencias ten non cumpriren as normas. Así sere-
mos máis conscientes da repercusión que pode ter no futuro non respectarmos 
as pautas establecidas nas diferentes contornas nas que nos imos movendo.

Máis: entrade no Pinterest, ver ligazón, e poderedes ver unha morea de car-
teis, murais e vídeos ben interesantes e divertidos sobre os dereitos e as nor-
mas nas aulas dos colexios.

Dereitos e deberes da nosa clase. 
Feitos, votados 
e controlados por nós.

2M
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Obxectivo: que o profesor sexa consciente das relacións de respecto que 
existen na aula entre os alumnos, tanto entre cativos e cativas como entre 
os que sacan mellores notas e os que van peor, ou entre os que son máis 
populares e os que están máis illados.

Ideas chave: imaxe global, avaliar o grupo, erradicar comportamentos irres-
pectuosos, evitar situacións de illamento.

Recursos: caderno e bolígrafo para tomar notas.

Desenvolvemento:  Nas aulas é cada vez máis común que o profesor orga-
nice asembleas para que o grupo fale sobre os seus sentimentos, preocupa-
cións e posibles conflitos, pero non todos os alumnos se expresarán dun xeito 
natural e totalmente honesto ao estaren rodeados por todos os seus com-
pañeiros. Así pois, o profesor organizará titorías individualizadas polas que 
pasarán todos os alumnos. Nelas, o profesor animaraos a expresaren como 
se senten dentro do grupo, se se consideran illados, se se ven populares, se 
están cómodos, se teñen conflitos cos outros etc. O profesor tomará nota da 
información e fará unha análise. Finalmente, comentaralle os resultados á 
clase, sen especificar os nomes.

Máis: podemos afondar no tema das relacións sociais entre os alumnos 
da clase elaborando un sociograma como o que se propón nesta web: ver 
ligazón.

Titorías de avaliación:
Como facer un sociograma do teu grupo.

Se respectar é ter alguén en consideración ou é pensar 
nel antes de facer algo…, que será o respecto polo me-
dio ambiente? Pois é algo semellante: pensar que cada 
acción que realizamos ten un impacto e deixa pegada 
no medio ambiente.

Se queremos que o noso planeta estea en equilibrio e 
non rematar cos seus recursos, temos que telo presen-
te en todo o que fagamos, temos que respectalo. Ese 
respecto tradúcese non soamente en pensamentos po-
sitivos e en agarimos cara á natureza, senón en actos 
de verdade. Dicir que respectas o medio ambiente está 
ben, pero está aínda mellor que o amoses no teu día 
a día.

Non é tan difícil, porque se trata de que, sinxelamente, 
cumpras coa túa parte. Como? Adoptando hábitos 
sostibles. Por exemplo, sendo consciente de que a 
enerxía, a auga ou os recursos son limitados, que po-
demos esgotalos. Por iso é importante reciclarmos os 
residuos que producimos no fogar ou na escola.

Se levamos os envases de plástico, as latas, os metais 
ou briks ao colector amarelo, o papel e os envases de 
cartón ao azul e os envases de vidro ao verde, contri-
buímos a que eses materiais teñan unha nova vida e a 
que non haxa que consumir máis materias primas nin 
tanta enerxía ou auga coma se o fixésemos con ma-
teriais novos. É unha gran forma de amosar respecto 
polo medio ambiente.

Titorías de reciclaxe. 

O respecto
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Obxectivo: os residuos non son “lixo”,  senón o que 
queda dun produto que se creou cunha función e que 
agora rematou. Porén, iso non significa que non teña 
xa unha utilidade. Ao manipularen e observaren como 
os residuos orgánicos se transforman nunha nova vida, 
que alimenta outras plantas, os nenos comprenden o 
ciclo da vida e restitúenlle o seu valor a algo que antes 
quizais tivese unha connotación negativa.

Ideas chave: reempregar, aproveitar, residuos, mate-
ria orgánica, cultivar e natureza.

Recursos: baldes grandes e bolsas tipo saco. Pas e 
anciños de xardinaría.

Desenvolvemento: crearemos un composteiro para 
crear fertilizante ou compost co material orgánico. É o 
resultado de que bacterias e fungos o ataquen e des-
trúan, descompoñéndoo. Alí pódense depositar follas, 
céspede, hortalizas, palla, pólas podadas, serraduras, 
cinzas, pousos de café, bolsiñas de infusións, cascas 
de ovo, restos de verduras, froitas e hortalizas, xornais 
en branco e negro, iogures (sen o envase, que vai ao 
colector amarelo), tapóns de cortiza, papel de cociña, 
aceite de ensaladas… Pero non se pode botar carne, 
peixe, ósos ou outros vexetais podres, porque cheiran 
mal e fermentaría demasiado. Tampouco se pode botar 
o po das varreduras nin excrementos, madeiras, co-
las ou vernices, que son tóxicos. Canto máis trituradas 
estean as cousas, mellor. Ademais, precisan humida-
de. Esta é unha actividade de longo percorrido, pois 
o compost pode tardar de tres a seis meses en estar 
listo. Así que, se o amañamos no primeiro trimestre, 
recolleremos os froitos na primavera.

Na casa: visitar en familia un centro de xardinaría e 
falar dos distintos tipos de fertilizante para comentar 
o que se fixo na casa. Podemos tamén crear o noso 
propio depósito de compost na terraza, no balcón ou 
no patio.

Máis: neste vídeo podedes ver como se fai dun xeito 
doado un composteiro caseiro: ver ligazón.

Fabricamos compost.

Obxectivo: valorar todos os 
tipos de materiais polas súas 
características beneficiosas 
para o consumo e o benestar 
das persoas. Non desprezar un 
ou outro material, porque todos 
teñen vantaxes e se escollen 
precisamente por elas.  

Ideas chave: utilidade, funcio-
nalidade, materiais, caracte-
rísticas físicas (peso, volume, 
rixidez, flexibilidade …).

Recursos: envases de dife-
rentes materiais traídos polos 
propios nenos ou procedentes 
da cociña do centro ou doutros 
servizos (envases de materiais 
de oficina, etcétera).

Desenvolvemento: por gru-
pos, os nenos recibirán un tipo de envase. Nunha mesa,  recibirán os envases 
de metal (por exemplo, de refresco ou de conserva, aínda que tamén poderían 
ser para dúas mesas diferentes por seren tan distintos); noutra, os envases de 
cartón; nunha terceira, os briks; nunha cuarta, as botellas de PET (polistireno 
expandido); e nunha quinta, os envases de polistireno expandido (bandexas 
de froita, por exemplo). Cada grupo falará durante un tempo das característi-
cas dese material, tocándoo, observándoo, medíndoo, comentando para que 
se usa e intentando pescudar por que. Deseguido escribirán un pequeno texto 
onde se lle “fale” ao envase para poñelo contento, explicándolle cales son as 
mellores características e vantaxes polas que pode sentirse orgulloso de axudar 
as persoas na súa vida cotiá.

Na casa: abriremos a neveira e os armarios para ver que tipo de envases hai. 
Podemos falar de por que nos gusta un tipo ou outro de envase cando hai varios 
para escoller (botella ou brik para o leite, brik, metal ou tarro de vidro para unha 
salsa…).

Máis: mirar con curiosidade catálogos de supermercados, descubrir a presenza 
de envases en moitos ámbitos da vida (no baño, na oficina, nas larpeiradas…).

Súbelle a autoestima ao teu envase: o 
que ten de bo.
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Cando o envase non chega 
ao seu destino, a natureza 
sofre. 

Obxectivo: sensibilizar cara ao respecto pola natureza. Ser capaces de pen-
sar que acontecería se non a coidásemos e ver de que maneira podemos 
contribuír todos, ao noso nivel, coa parte que si podemos mellorar.

Ideas chave: responsabilidade persoal, hábitos e consecuencias medioam-
bientais.

Recursos: envases, pintura, adhesivos, papeis de cores (seda, pinocho, ce-
lofán) e pauciños para a espetada ou o polo. Caixa grande de cartón para 
crear un teatro de marionetas, se se desexa crear un marco para a obra, e 
cartolinas para os decorados.

Desenvolvemento: os cativos inventarán unha historia para explicar de for-
ma positiva as consecuencias de facer ben as cousas. Comezarán pola frase 
“esta é a historia duns nenos que respectaban o medio ambiente. Isto é o 
que facían…” . Os protagonistas serán personaxes creados con envases 
reciclados. 

Na casa: procurar historias en Youtube que conten como reciclar e respec-
tar o medio ambiente serve para ter un planeta máis limpo para todos.

Máis: “Os profes contan” é o concurso para profesores que Ecoembes or-
ganiza anualmente para darlles voz aos docentes e ao seu alumnado sobre 
cuestións medioambientais. Máis información aquí: ver ligazón.

Os nenos que respectaban o medio ambiente.

Obxectivo: imaxinar as consecuencias da falta de res-
pecto polo medio ambiente e asociar o hábito de reci-
clar ao compromiso persoal con este respecto.

Ideas chave: circuítos, vertedoiros, colectores, pape-
leiras, plantas de selección e reciclado.

Recursos: ordenadores con conexión a internet, enci-
clopedias e libros sobre reciclaxe da biblioteca do cen-
tro. Cartolinas e material de escritura e debuxo.

Desenvolvemento: os pequenos dividiranse en dous 
grupos: V e C. Os do grupo V empregarán todos os 
medios de información ao seu alcance para aprende-
ren que é un vertedoiro, que vai parar alí e que tipo de 
problemas producen. Os do grupo C farán o mesmo 
para coñeceren mellor que ocorre cos envases que van 
aos colectores de reciclaxe. Dentro deste grupo pode-
mos facer subgrupos: un para rastrexar os envases de 
cartón e de papel e o que sucede cando chegan ás 
empresas papeleiras para a súa reciclaxe; un segundo 
subgrupo seguirá os envases de metal ata as fábricas 
de aceiro; un terceiro pescudará que ocorre co plásti-
co cando se leva ás plantas de selección e empresas 
de reciclaxe; e un cuarto pescudará que ocorre cos 
envases de vidro. Cada un debuxará os camiños que 
seguen e as cifras máis interesantes na súa cartolina. 
Despois expoñeranse as cartolinas nas paredes da es-
cola e presentaranse aos demais.

Na casa: analizaremos o caldeiro do lixo para asegu-
rarnos de que non quedan envases de plástico, latas, 
metais, briks, cartóns ou vidros, sen caermos na tenta-
ción de depositar nada que non sexa envase e que non 
se recicle posto que estragaría o resto.

Máis: este vídeo amósanos como se reciclan unha e 
outra vez as latas de refresco grazas á separación de 
residuos de envases.
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Son as sete e media da mañá. Soa o espertador, é hora 
de erguerse. Mentres te vistes, escoitas unha canción 
do teu cantante favorito a todo volume na radio. De 
camiño ao colexio cruzas todas as rúas sen respectar 
os semáforos e os coches teñen que frear en seco 
para non atropelarte. Ao chegares á escola, aínda hai 
compañeiros na fila, ábreste paso a empurróns por 
diante de todos e sitúaste diante…

Que che parece todo isto? E o que fas normalmente 
polas mañás? Non se debe facer, verdade? Porque hai 
unhas normas de convivencia que debemos respectar. 
Non podemos escoitar música a todo volume ás sete 
e media da mañá porque algúns veciños poden estar 
a durmir; nin podemos cruzar a rúa sen respectar os 
semáforos, porque podemos provocar un accidente; 
nin podemos pasar os primeiros na fileira porque a 
orde establécese en función da chegada.  Iso é así e 
hai que respectalo. Isto amósate o importante que é a 
convivencia nas nosas vidas.

Convivir implica unha serie de normas creadas, acor-
dadas ou que simplemente existen e respectamos 
polo que chamamos “sentido común”, para poder vivir 
en orde, harmonía e respecto. Normas na casa coa 
familia; no colexio cos profesores e compañeiros; no 
barrio cos veciños, nos espazos e servizos que ocu-
pamos e utilizamos…; e, para rematar, no planeta Te-
rra, que nos ofrece xeneroso os seus recursos e ma-
rabillas naturais e co que deberiamos convivir tamén. 
Sen esas normas de convivencia, a nosa vida e o 
noso día a día sería o caos máis absoluto e ningunha 
das nosas actividades diarias se podería desenvolver 
con normalidade.

No fogar, aínda que non teñamos normas formais e 
escritas, hai unha serie de regras que damos por feitas 
e que permiten que a convivencia familiar sexa mellor: 

todos deben colaborar nas tarefas do fogar; respectar 
os horarios para erguerse, deitarse, xantar…; débese 
consultar aos outros se queremos convidar os amigos 
á casa, ou mesmo se alguén quere ter unha masco-
ta… Todos compartimos un espazo reducido e debe-
mos convivir.

A convivencia escolar ten unhas normas sinxelas 
pero ben definidas. Os cativos ides medrando ano tras 
ano e na escola asimilades novos coñecementos así 
como as pautas de convivencia que vos acompañarán 
toda a vosa vida. Ás veces pensamos que os profeso-
res non paran de insistir na puntualidade, na hixiene, 
na orde, no feito de erguer a man para preguntar… 
Repíteno unha e outra vez, porque eles saben ben que 
todo iso hai que interiorizalo para que, ao final, o faga-
des sen pensar. Se o conseguides, no futuro teredes 
moito gañado para convivir no mundo dos adultos e 
comportarvos adecuadamente en calquera lugar.

Por último, e tan importante como as outras conviven-
cias, debemos mimar e coidar especialmente a nosa 
convivencia humana co planeta Terra. As plantas, 
os animais, os seres humanos… todos compartimos 
este marabilloso espazo no universo. Se non sabemos 
convivir os uns cos outros e respectarnos ao máximo, 
cada vez haberá máis especies de animais e plantas 
en perigo de extinción; o xeo dos polos seguirá des-
aparecendo e o nivel das augas medrando; haberá 
máis contaminación no aire… Todo porque o ser hu-
mano se comporta de xeito egoísta e non respecta as 
normas básicas de convivencia que nos afectan a to-
das as persoas por igual. Temos que ter esperanza en 
que, entre todos, podemos inventar os xeitos de frear 
este deterioro. Se todos acordamos normas e siste-
mas para facelo, bastará con aterse a esas normas 
para que este marabilloso planeta siga a xirar repleto 
de vida durante milleiros de anos máis.

A convivencia

Ciclo infantil

Ciclo inicial

Ciclo medio

Ciclo superior

Reciclaxe
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para todos os ciclos 
educativos
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Respectarmos a quenda 
para convivir.
Obxectivo: que todos os alumnos sexan cons-
cientes do importante que é respectar as normas 
de convivencia na aula, e a escola en xeral, para a 
nosa convivencia diaria.

Ideas chave: normas de comportamento, sentido común, 
respecto cara aos nosos compañeiros e profesores.

Recursos: un reloxo de area ou un cronómetro grande 
que todos os alumnos poidan visualizar desde as súas 
mesas na aula.

Desenvolvemento: o profesor explicaralles aos alum-
nos que hai toda unha serie de normas de conviven-
cia básicas, como é a orde na fila, gardar a quenda 
para falar na clase, respectar a orde de entrega cando 
rematamos unha tarefa, etc., que se non as respecta-
mos non nos permiten avanzar. O profesor terá un re-
loxo de area ou un cronómetro sobre a súa mesa; cada 
vez que un alumno se salte algunha destas normas de 
convivencia parará a clase durante dous minutos. Se 
moitos alumnos as incumpren, a clase non se poderá 
levar a cabo e todos terán que reflexionar sobre o que 
está a acontecer.

Na casa: tamén podemos respectar as quendas en moi-
tos momentos, como agardar para compartir o baño, 
pasarnos os alimentos nas comidas, entrar ou saír pola 
porta sen ter que ser o primeiro…, sen que sexa preciso 
levantar a man coma no colexio, si que podemos ter esa 
atención de agardar o outro para convivir.

Máis: o profesor propoñerá facer unha clase sen nor-
mas de convivencia, onde cada alumno interveña e fale 
cando queira, non respecte a orde da fila, colla o ma-
terial que precise sen ter en conta os compañeiros etc. 
Veremos que acontece!

Obxectivo: ser conscientes 
de que sexa cal sexa o proble-
ma, o conflito ou a desavinza, 
a través do diálogo e da boa 
vontade por parte de todos 
atoparemos a forma de solu-
cionalo e facer posible unha 
convivencia en harmonía e re-
laxada para todos.

Ideas chave: diálogo, com-
prensión, análise e reflexión 
sobre problemas e conflitos, 
tanto a nivel persoal, familiar, 
como da escola.

Recursos: rolos de cartón de 
papel de aluminio ou de papel hixiénico (pódense traer da casa), goma EVA, 
tesoiras, rotuladores, grampadora, cinta adhesiva, purpurina.

Desenvolvemento: na clase de plástica, coa axuda do profesor, crearemos 
unha variña máxica cos cartóns dos rolos, a goma EVA, a cinta adhesiva e 
as grampadoras. A continuación, pintarémola cos rotuladores e acabaremos 
de darlle o toque final coa purpurina. Esa purpurina será máxica e axudaranos 
a resolver, xunto co diálogo e a reflexión, todos os problemas que xurdan. Xa 
veredes como falando e buscando solucións non hai ningún conflito de convi-
vencia que non poidamos superar. Trátase só de entender o porque, recapa-
citar, expor outras solucións, pedir perdón se é preciso e, ao final, chegar a un 
consenso para que poidamos convivir todos felices.

Na casa: a variña máxica continuará funcionando na casa. Terémola á man e 
cando se orixine un conflito (porque non se cumpriu cunha tarefa, ou non se 
compartiu algo, ou non se axudou ou respondeuse mal…), e antes de que se 
inicie unha discusión, a variña máxica buscará a fórmula máis rápida e axeita-
da para solucionar a situación sen confrontación.

Máis: como ás veces non somos o suficientemente obxectivos coa nosa propia 
realidade, iremos coa nosa “variña máxica” a outra clase da escola e pedi-
rémoslles aos alumnos que nos expliquen os problemas de convivencia que 
teñan na aula. Xunto coa variña e o noso sentido común, intentaremos solu-
cionalos.

218
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A variña máxica que arranxa os 
problemas de convivencia.
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Obxectivo: que todos os alumnos da clase cheguen puntuais pola mañá e 
pola tarde, para conseguir que a clase poida comezar sempre a tempo e cos 
alumnos relaxados.

Ideas chave: compañeirismo, compromiso, esforzo, disciplina, organización 
do tempo.

Recursos: contador de “días de puntualidade” para a clase, a partir de tarxetas 
de cartolina con grandes números escritos nelas; axendas dos alumnos.

Desenvolvemento: o famoso escritor William Shakespeare dixo unha vez: 
“Mellor tres horas demasiado cedo ca un minuto demasiado tarde”. Pode pare-
cer esaxerado, pero chegar tarde á clase failles aos demais comezar o día ner-
viosos e desconcentrados e distráeos. Os rapaces da clase comprometeranse 
(coa axuda dos pais) a intentar ser o máis puntuais posibles. Cada día que 
todos cheguen á súa hora, engadirase un número máis ao contador da clase. 
Se algún día hai un atraso de menos de 5 minutos, o contador retrocederá 1 
punto, pero se alguén chega máis tarde dese tempo, volverase a comezar 
desde cero. As clases tamén poden competir a ver quen consegue o récord de 
días en puntualidade.

Na casa: adiantaremos dez minutos todos os reloxos, xa sexan de parede, de 
pulso ou nos móbiles. Dese xeito, aínda que sexamos algo impuntuais, sempre 
chegaremos a tempo. É cuestión de organización.

Máis: O profesor lerá a historia de “Branco e Negro”, que narra como esas 
dúas cores non conseguiron formar parte do arco da vella pola súa impuntuali-
dade. Tamén poden competir entre as clases polo seu récord de días seguidos 
nos que todos chegaron puntuais: ver ligazón.

O reloxo do respecto. Cumpre coa túa parte.

220 21
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Obxectivo: os alumnos deben ser conscientes de que 
estas normas de convivencia tamén teñen repercusión 
cando traballan en equipo. Todos xuntos deben esta-
blecer unhas regras de participación para obteren bos 
resultados e todo o equipo debe esforzarse por igual.

Ideas chave: traballo en equipo, participación equitati-
va, diálogo, división de tarefas.

Recursos: un contrato redactado polos propios alum-
nos; cartolinas de cores DIN A3, cores e pegamento.

Desenvolvemento: propoñerase facer un mural sobre 
os diferentes grupos de animais vertebrados: mamífe-
ros, aves, peixes, réptiles e anfibios. Dividirase a clase 
en grupos e cada un deles marcará as tarefas que cada 
alumno debe facer: buscar información e fotografías 
sobre os distintos animais que lles tocaran. O profe-
sor axudaralles a redactar  un contrato, onde todos os 
membros do equipo se comprometen a facer o seu tra-
ballo e a respectar os tempos de entrega establecidos, 
e firmarano. O alumno que non cumpra este contrato 
non será avaliado ao final do proxecto.

Na casa: repartiremos as tarefas do fogar e compro-
meterémonos a realizalas nos tempos establecidos. Se 
algún membro do “equipo” falla no seu compromiso, 
poderemos observar as consecuencias: quedaremos 
sen comida, acumularanse os pratos no vertedoiro ou 
na lavalouza, non teremos roupa limpa que pórmos etc.

Mais: na clase, coa axuda do profesor, pensaremos 
os sectores laborais que precisan traballar en equipo. 
Analizaremos as consecuencias de que un dos mem-
bros do grupo non faga a súa parte (por exemplo: nun 
supermercado, aínda que teñan todas as mercadorías 
no almacén, se os repositores non as colocan, ninguén 
poderá mercalas).

ININ
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Respéctote e, por iso, 
dígocho así.
Obxectivo: ser capaces de facer comentarios críticos, se 
é preciso, desde o respecto e a reflexión e sen sentirnos 
violentos. Simplemente teremos que ser quen de expre-
sar as nosas opinións e os nosos sentimentos. Segundo 
o experto Eric Schuler, “a actitude asertiva é unha ferra-
menta que te axudará a ser ti mesmo e a non ter medo nin 
vergoña das túas propias ideas e pensamentos”.

Ideas chave: reflexionar, pensar antes de falar, opinar, 
argumentar, non anoxarse por recibir comentarios críti-
cos, ser sinceros.

Recursos: folios DIN A4  e lapis para escribir, unha bolsi-
ña pequena onde colocar papeis cos nomes dos alumnos 
da clase.

Desenvolvemento: escribiremos o nome de todos os 
alumnos da clase en pequenos papeis, que dobraremos 
ata formar unha boliña que poñeremos nunha bolsa; cada 
un collerá unha boliña, só pode cambiala se lle sae o seu 
propio nome. A continuación, cada alumnos deberá es-
cribir unha listaxe de cosas positivas e algunha negativa 
sobre o compañeiro que lle tocase. Tanto nun caso coma 
no outro, deberase escribir unha explicación máis ou me-
nos razoada de por que utilizamos estes adxectivos. Des-
eguido teranse que ler, desde o centro da aula, os nosos 
comentarios, dirixíndonos ademais á persoa sobre a que 
escribimos, con agarimo, tranquilidade e seguridade.

Na casa: cada membro da familia terá que dicir algo posi-
tivo e negativo do resto e do seu comportamento no fogar. 
Non se trata de discutir e pelexar, senón, simplemente, de 
dicir o que pensamos, de maneira tranquila e pausada, 
para mellorar a convivencia entre todos.

Máis: na escola, cando teñamos outro tempo libre, escri-
biremos esta vez sobre as cousas positivas e negativas 
que pensemos de nós mesmos e explicaremos o porque 
do noso comportamento. Tamén sairemos no medio da 
clase e, mirando os nosos compañeiros aos ollos, lere-
mos o que escribimos.

Obxectivo: ter coidado cos obxectos, o material e as cousas que utilizamos 
a diario, xa sexan os nosos ou os doutras persoas: todo ten un valor, por moi 
pequeno e insignificante que nos pareza, e debe ser tratado con respecto.

Ideas chave: ser coidadosos, pulidos e organizados; intercambio de obxectos; 
respecto cara ás cousas de terceiras persoas.

Recursos: libros, forros para libros, adhesivo e bolígrafos para o bookcrossing 
(unha práctica que consiste en deixar libros en lugares públicos para que os 
collan outros lectores).

Desenvolvemento: o profesor pediralles aos alumnos que traian un libro á 
clase para intercambiar co seu compañeiros de mesa. Aínda que sexa un libro 
antigo, este debe estar en perfecto estado. Todos os alumnos comprométense 
a levar o libro á casa, lelo, coidalo e devolvelo no tempo establecido. Se non 
o acaban poden pedir unha prórroga, pero o libro sempre será devolto en per-
fecto estado. Debemos aprender que calquera libro ou obxecto, sexa noso ou 
de terceiros, debe ser tratado con agarimo e delicadeza. Temos que aprender 
a valorar as cousas.

Na casa: podemos intercambiar xogos de consolas co noso irmán ou con al-
gún veciño ou amigo, sempre e cando nos comprometamos a devolvelos en 
perfecto estado. Debemos tratalos coma se fosen nosos.

Máis: o intercambio de libros entre compañeiros de aula pode derivar nun bo-
okcrossing, que evidentemente é unha práctica baseada no respecto. Podedes 
botarlle un ollo a iniciativas de bookcrossing en escolas como o Colegio Capa-
rroso en Navarra: ver ligazón.

Préstoche algo para que mo coides 
como eu faría.

IN
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Obxectivo: ser conscientes 
da importancia que teñen as 
palabras e máis cando non 
chegan da nosa familia, os 
nosos profesores ou os nosos 
amigos; e tamén cando somos 
nós os que as utilizamos. Con 
elas podemos axudar, agradar 
e dar confianza, pero tamén 
podemos desgustar, provocar 
envexas e mesmo facer dano.

Ideas chave: ser conscientes 
do poder da linguaxe, aprender 
novo vocabulario en galego e 
en inglés, reflexionar sobre as 
nosas palabras antes de que saian disparadas da nosa mente.

Recursos: tres ou catro xogos de Scrabble. Para non mercalos, a idea é que 
os traia da casa quen os teña ou podemos pedirlle a algún amigo que nolos 
deixe emprestados.

Desenvolvemento: o profesor dividiranos en catro ou cinco grupos e cada 
un deles terá un Scrabble para xogar. A idea do xogo é formar palabras coas 
fichas-letras que temos. No noso caso, ademais de construír palabras, estas 
tamén terán que ter un significado especial: teremos que xuntar letras para 
formar palabras bonitas que adoitamos compartir coas persoas que quere-
mos, e tamén palabras negativas e críticas que poden desgustar os nosos 
compañeiros, profesores ou familia. Para crearmos estas palabras, teremos 
máis fichas-letras ca no xogo habitual. Tras conseguir formar algunha destas 
palabras claves, reflexionaremos sobre se somos conscientes ou non do seu 
significado cando o utilizamos.

Na casa: xuntarémonos todos na casa durante a fin de semana e faremos 
unha lista das palabras bonitas e positivas que nos gustan e nos dan ánimos, 
e outra lista coas palabras negativas que nos provocan malestar e nos fan in-
cluso enfadar. Se algún dos membros da familia di algunha palabra desa lista 
sen decatarse, terá que realizar tarefas extra no fogar.

Máis: repetiremos o exercicio co Scrabble, pero en lingua inglesa. Máis difícil 
aínda. O profesor axudaranos primeiro a traducir as palabras que queremos 
formar e logo comezaremos a xogar coas fichas-letras para conseguirmos o 
noso obxectivo.

Words. Palabras que axudan, palabras 
que feren.

25
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Obxectivo: reflexionar sobre cuestións de convivencia 
a partir de supostos prácticos que comportan dilemas, 
toma de decisións ou implicación persoal. O programa 
“Vaia Dilema” complementa “Abraza os teus valores” e 
ofrece unha posibilidade de xogo e dinámica de clase 
achegando practicidade, con propostas moi sinxelas 
pero que fan que os nenos tomen partido e valoren o 
seu nivel de madurez.

Ideas chave: reflexión, ética e casos prácticos.

Recursos: ordenador con acceso a internet.

Desenvolvemento: é preciso conectarse ao programa 
www.aldeasinfantiles.es/educa/dilemas e escoller 
unha das propostas para Primaria, xa sexa no ámbito 
dos dilemas persoais, comunicativos ou sociais. Aínda 
que as propostas se renovan quincenalmente, atopa-
redes ademais unha extensa base de dilemas na he-
meroteca, que tamén vos poden resultar interesantes. 
Todos, dun xeito ou doutro, aluden á convivencia entre 
persoas no ámbito familiar ou escolar ou na vida cotiá 
dun neno.

Na  casa: “Vaia Dilema” é un programa pensado ta-
mén para levalo ás familias, onde todos os membros 
poden tomar partido por unha ou outra opción. Aínda 
que ningunha sexa realmente correcta ou incorrecta, 
decantarse por unha implica un nivel ou outro de ma-
durez ética.

Titorías sobre dilemas 
de convivencia.

M

24
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Felicitando o contrario.
Obxectivo: a deportividade e o respecto cara ao 
contrario ou ao compañeiro son uns dos valores 
máis importantes do mundo do deporte. Poñámolos 
en práctica en cada partido, a cada momento.

Ideas chave: deportividade, compañeirismo, xogo 
en equipo, xenerosidade, valorar o esforzo do resto 
de xogadores. 

Recursos: unha pelota de rugby, petos para os xo-
gadores.

Desenvolvemento: na clase de Educación Física, 
o profesor organizará un partido de Touch Rugby, 
unha variable do rugby tradicional que non implica 
contacto físico. En lugar de parar fisicamente o con-
trario, tense que coller o adversario que leva a pe-
lota, que debe depositala no chan unha vez que o 
toquen. Igual que o rugby tradicional, o Touch Rugby 
caracterízase pola súa deportividade. Os membros 
de cada equipo saúdanse sempre ao comezar o par-
tido e, ao rematar, o equipo perdedor forma un corre-
dor para aplaudir deportivamente o equipo gañador. 
Ambos os dous equipos, a súa vez, deben respectar 
as decisións do árbitro e saudalo ao inicio e ao final 
do encontro.

Na casa: escolleremos algún xogo de mesa ou de 
cartas que nos guste a todos (Un, Carcassone, o 
Virus, o Monopoly etc.) e xogaremos algunhas par-
tidas. Iso si, está prohibido facer trampas, mirar as 
cartas dos demais ou enfadarse ao perder. Ao re-
matar a partida, todos felicitaremos amablemente o 
gañador ou gañadores.

Máis: na clase lemos o decálogo de Fernando Ro-
may, que aínda que vai dirixido aos pais e ao mundo 
do baloncesto, pódese extrapolar a calquera deporte 
e a calquera idade. Son dez puntos moi interesantes 
e sensatos.

Obxectivo: conseguir expresar por escrito o que non nos atrevemos a dicir de 
palabra. Procurar opcións para que expresen libremente o que senten.

Ideas chave: liberdade de expresión, respecto e comunicación escrita.

Recursos: unha caixa grande de cartón, tesoiras, cúteres, rotuladores.

Desenvolvemento: converter unha gran caixa de cartón nunha caixa do correo 
onde depositar as cartas. Nesta caixa do correo, os alumnos terán que depositar 
unha carta na que expliquen cousas que non lles gustan e que acontecen na 
clase, a nivel de grupo, ou temas que lles afectan persoalmente. O profesor re-
collerá as cartas depositadas (que serán anónimas) cada semana e lerá ante a 
clase as frases máis significativas. Entre todos, intentarán atopar solucións aos 
conflitos que se explican, farase de forma construtiva e non para prexudicar a 
ninguén.

Na casa: cada membro da familia escribirá algo que non lle gusta como funciona 
no fogar e algo que si, e pendurarao na neveira. Cando todos escribisen o seu 
papel, leranos xuntos e intentarán buscar solucións.

Máis: valorar a evolución da caixa do correo co paso do tempo, para comprobar 
se se van resolvendo algunhas das situacións que implicaban.

Caixa do correo da convivencia.

S
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Obxectivo: afacernos a convivir coa persoas de todas as idades e a respecta-
las. Os avós e as persoas maiores pódennos ensinar moitas cousas.

Ideas chave: compartir experiencias, aprender a escoitar, convivir con persoas 
de xeracións diferentes, reflexionar sobre como evoluciona a sociedade.

Recursos: cámara de vídeo, programa de edición de vídeo sinxelo, que o noso 
profesor nos poida ensinar a empregar sen moitas complicacións.

Desenvolvemento: investigaremos se no barrio onde se atopa a nosa escola 
hai algunha asociación ou residencia da terceira idade. Contactaremos con eles 
e veremos se poden vir un día á clase ou se podemos ir visitalas. Prepararanse 
preguntas sobre como era a convivencia na escola e na casa cando eran pe-
quenos. Pedirémoslles permiso para gravalos e montar un pequeno vídeo sobre 
esas respostas.

Na casa: convidar a merendar a unha cafetaría os nosos avós ou algún veciño 
ou coñecido maior para que nos expliquen como convivían cos seus pais e se 
coidan que agora hai máis ou menos respecto ca na súa época.

Máis: para completar a reportaxe do vídeo, podemos gravar varios profesores 
e alumnos na escola sobre lembranzas de convivencia e respecto. Deste xeito 
teremos un traballo con puntos de vista e épocas moi distintas.

Convivir sen idade.

Obxectivo: reflexionar sobre as diferenzas que exis-
ten entre as persoas en xeral (de raza, nacionalida-
de, xénero, aspecto físico, mentalidade, pensamen-
to, etc.) e chegar sempre á conclusión de que todos  
somos iguais. Debemos respectar as diferenzas de 
cadaquén como signos propios de identidade e es-
tas  nunca xamais deben de conducir a ningún tipo 
de maltrato.

Ideas chave: liberdade de expresión e de pensamen-
to, apertura de miras, variedade, orixinalidade, paleta 
de cores.

Recursos: un ordenador para escribir un guión de 
teatro, vestiario, decorados e atrezo.

Desenvolvemento: todos os alumnos pensarán ideas 
para unha obra de teatro, na que o protagonista su-
fra maltrato (físico ou psicolóxico) por parte dos seus 
compañeiros, porque é dunha raza diferente, polo seu 
aspecto físico, porque vai vestido de forma distinta á 
maioría etc. A lección ten que ser que no mundo, con 
miles de millóns de habitantes, cada persoa é diferen-
te. Por iso, para convivir en paz, debemos respectar 
a diversidade e castigar o maltrato, sexa do tipo que 
sexa. As persoas que maltratan son sempre indivi-
duos cohibidos, que non entenden que na diversidade 
está a riqueza da especie humana.

Na casa: procuraremos casos ao longo da historia 
de personaxes ou grupos que sufrisen maltrato polas 
súas diferenzas (Nelson Mandela, Mathama Ghandi). 
Analizaremos por que e como loitaban e loitan polos 
seus dereitos.

Máis: tras rematar a obra, reflexionaremos enriba do 
escenario sobre se algún de nós se sentiu algunha 
vez maltratado. Poden falar deles mesmos, de casos 
que coñezan ou sobre cousas que lesen ou que es-
coitasen falar.

Defendendo o seu 
dereito a ser diferente, a non 
ser maltratado…

229
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Obxectivo: compartir co resto de profesores como nos relacionamos cos 
alumnos e como se desenvolve a convivencia con eles nas horas da clase.

Ideas chave: compartir, normalizar, establecer protocolos, expoñer os nosos 
sentimentos.

Recursos: cadeiras en círculo, un ordenador para ir apuntando as ideas/
normas que vaian xurdindo para crear un posible protocolo.

Desenvolvemento: nas escolas existen diferentes protocolos sobre como 
actuar en distintas situacións, pero estes soen enfocarse á resolución dun 
problema, cando este ocorre, e non tanto á prevención. Os profesores, du-
rante algunha das horas de claustro, sentarán en círculo e compartirán co 
resto dos seus compañeiros as súas dúbidas e ideas de como actuar cos 
alumnos en diferentes situacións (por exemplo: que facer se un neno chora, 
se se comporta mal, se insulta, se non responde etc.). Seguro que cadaquén 
ten o seu xeito de traballar, pero pódense unificar as formas e crear un proto-
colo en consenso para seguir entre todos. Pódense incluír temas candentes 
como o abuso de menores, que teñen un grande impacto sobre a reputación 
dos centros.

Máis: unha vez que o protocolo estea rematado, podémolo presentar no Con-
sello Escolar, onde o resto das persoas que representan a escola (dirección, 
pais, persoal da limpeza, etc.) dean a súa opinión sobre o este e, finalmente, 
acaben por autorizalo.

Titoría de avaliación: 
comisión de convivencia.

Se queremos que o equilibrio do planeta se manteña, 
temos que colaborar todos. Somos seres intelixentes e 
podemos pensar xeitos de deixar de contaminar, sobre 
todo, de acumular residuos. O cambio é pensar no lixo 
como un valioso recurso que se vai converter en novos 
materiais, máis ecolóxicos e igual de bonitos e útiles. 
Para iso existe xa un sistema que funciona pensando 
coma ti, co respecto polo medio ambiente: o ciclo dos 
envases. Comeza co fabricante, que imaxina o mellor 
envase para que sexa lixeiro, facilmente separable e 
con materiais que poderán ser reciclados.

Cumprirán coas leis para facilitar que se recicle man 
a man cos concellos, que poñerán colectores nos me-
llores sitios e camións para que recollan os envases. 
Despois, moitas empresas estarán agardando a recibir 
eses envases vellos para convertelos en novos pro-
dutos, desde forros polares ata bicicletas noviñas. Só 
faltas ti, porque se os consumidores coma ti non usan 
os colectores de cores, nada vai funcionar.  

Se o fas, ademais de axudar o planeta, colaboras con 
todos os que pensan e traballan para que haxa menos 
vertedoiros e cos teus concidadáns que, co seu esfor-
zo, fan que a “maquinaria verde” funcione. Verdade 
que así é estupendo convivir?

Titorías de reciclaxe.

A 
convivencia

230 R
R



25

PROGRAMA EN VALORES 
PARA INFANTIL E PRIMARIA
CONTRIBUÍNDO 
AO DESENVOLVEMENTO

CURSO 2016-2017

Titorías con sentido 
para todos os ciclos 
educativos

Obxectivo: visualizar o proceso de reciclaxe coma un 
gran circuíto no que cada persoa tamén forma parte, 
polo menos como consumidor. Comprender as outras 
partes implicadas: o deseño e a produción, a distribución 
ata os comerciantes por xunto e as tendas, o consumo 
no fogar, a reciclaxe, a planta de selección e as empre-
sas que procesan eses envases e os converten en novos 
materiais.

Ideas chave: sistemas, ciclos, xestión de residuos, fá-
bricas, comerciantes, consumo, recollida en camións, 
planta de selección, papeleiras, fábricas de aceiro e em-
presas de reciclaxe.

Recursos: camisolas ou petos de cores, espazo amplo 
e música.

Desenvolvemento: este é un xogo de roda no que os 
distintos equipos interveñen con camisolas de distintas 
cores, uns como consumidores, outros como envasa-
dores, outros como institucións e un cuarto grupo como 
traballadores de reciclaxe (tamén poden usar petos dis-
tintivos). Ao son da música, as rodas darán voltas, unhas 
ao carón das outras. Logo os alumnos terán que unirse 
de dous en dous, mesturándose, para, ao final, formar un 
círculo maior coas outras catro cores, intentando facer 
que non se repitan unhas ao carón das outras.

Na casa: podemos ver mostras de todos estes colabora-
dores de reciclaxe localizando os puntos verdes dos en-
vases, atopando os colectores de cores e o punto limpo 
que estea máis preto do noso fogar, ou buscando exem-
plos de produtos reciclados.

Máis: tamén se pode facer unha visión do “mastro de 
maio” con cintas de catro cores atadas á parte superior, 
que os nenos trenzan ao ir xirando arredor e cruzándo-
se. Se queredes saber máis sobre todos os elementos 
que interveñen no ciclo de vida e reciclaxe dos envases, 
aquí tedes unha infografía que vos pode ser moi útil: ver 
ligazón.

O ciclo da colaboración.

Obxectivo: comprobar o reemprego dos envases e a súa transformación en 
obxectos de utilidade cun compoñente orgánico engadido: a sementeira e reco-
llida dos vexetais. Ver medrar as plantas axuda a comprender mellor o ciclo da 
vida, do nacemento ao crecemento, e a importancia de manter a nosa relación 
coa natureza. 

Ideas chave: reemprego, conservación, creación e vida vexetal.

Recursos: envases de plástico de diferentes tamaños (desde grandes garrafas 
ata botelliñas), punzóns para os buratos de filtrado de auga, terra, sementes e 
regadeiras.

Desenvolvemento: reempregando (un dos tres R) para todos.

Na casa: podemos facer macetas para a terraza ou o balcón, en botelliñas pe-
quenas para a cociña, para as plantas aromáticas ou incluso plantas colgantes, 
se non dispoñemos de espazo.

Máis: unha ligazón sobre as verduras máis doadas de facer xermolar para evi-
tar a frustración inicial en: ver ligazón, e un sistema caseiro de pingueira con 
botellas de plástico: ver ligazón.

Horta ou xardín aromático 
con testos-envase.
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Obxectivo: comprender que a reciclaxe é unha forma de poñernos de acordo para 
conseguir obxectivos que benefician a todos. Entender que facelo ben é aproveitar 
eficientemente os recursos e participar como cidadán no coidado do planeta.

Ideas chave: coordinación, colaboración, sistemas complexos, reciclaxe, envases, 
colectores axeitados e impropios.

Recursos: mostras de envases, catálogos con fotos de envases ou ben fichas de 
cartolina e lapis de cores para pintar nelas. Espazo suficiente para poñerse en fila 
ou en círculo.

Desenvolvemento: non basta con reciclar moito, hai que facelo ben. Cando nos 
equivocamos e depositamos no colector envases incorrectos, chamados “impro-
pios”, estamos estragando o esforzo que fixeron todos os que depositaron envases 
nese colector. Se un cartón manchado de graxa cae no colector azul e lixa o outro 

O xogo dos erros: reciclo ben 
porque convivo cos demais.

233
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cartón e papel, dificulta a súa reciclaxe. Se tiramos cou-
sas que non son envases no amarelo, o proceso de se-
paración atrásase e, ao final, todo iso acabará no verte-
doiro. Aprender o que está ben e mal axudaranos a que, 
entre todos, o fagamos moito mellor e se aproveiten 
máis e máis materiais. Sobre todo, imos facer sempre a 
pregunta “Es un envase?” antes de separalo. Se a res-
posta é non, é un impropio e detectámolo. Daquela, hai 
que ver se consta de diferentes partes e cales son as 
que se poden depositar: no azul (as partes de cartón ou 
papel),  no amarelo (as de plástico ou metal e os briks) 
e no verde (as de vidro). Agora imos xogar a probar a 
astucia dos demais elixindo envases difíciles ou produ-
tos que non son envases pero que moitos confundirían 
e botarían no colector de cor só porque están feitos de 
plástico ou metal, por exemplo. Podemos levalos ao co-
lexio como mostra, recortalos de catálogos ou debuxa-
los nunhas cartolinas ou fichas para ensinárllelos aos 
demais. Poñeremos os compañeiros en fileira e iranse 
amosando as imaxes por orde. Se un compañeiro acer-
ta, séguese co seguinte. Se falla, continuamos co que 
vai a continuación ata que alguén o acerte, que pasará 
diante do primeiro que se equivocou. Ao final da sesión, 
gañarán os 5 primeiros, os que mellor reciclan da clase.

Na casa: os nenos poden ensinarlles moito aos pais 
sobre a reciclaxe. A superpregunta “de verdade é un 
envase?” levarana á casa como truco para reciclar me-
llor. Así, estarán seguros de que a súa contribución á 
convivencia estará garantida.

Máis: fai este test para coñecer a túa ecoidentidade… 
Cal cres que será?: ver ligazón.
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Nunha vida ideal, na que todas as persoas fósemos 
respectuosas, educadas, racionais e amables cos 
demais, a convivencia desenvolverase sempre en 
harmonía, paz e tranquilidade. Cando xurdisen pro-
blemas, saberiamos resolvelos co diálogo, a com-
prensión, unha mente aberta e sentido común. Claro 
que podería haber malentendidos, discordias e for-
mas de pensar diferente, pero non hai conflito nin di-
ferenza que xustifique chegar á violencia. Perante a 
violencia, si ou si, tolerancia cero.

A agresividade e a violencia física é un comportamento que 
vén dos nosos devanceiros prehistóricos, cando non había 
outras armas máis alá das puñadas, as patadas, os tiróns 
de pelo ou os golpes con garrotes… Nin sequera sabían 
falar nin a súa intelixencia estaba moi evolucionada. Po-
rén, hoxe en día… paga a pena resolver algún problema ao 
xeito “cavernícola”? Claro que non. A violencia física está 
prohibida e castigada na nosa sociedade. Non só non se 
debe utilizar, senón que ademais debemos vixiar que nin-
guén a utilice: na casa, na escola, nos deportes etc. Nunha 
situación de violencia física, actúa con rapidez e cautela. 
Avisa o teu adestrador, o teu profesor ou os teus pais, pero 
non deixes nunca de intervir, xa sexas a vítima ou un es-
pectador.

Ás veces hai nenos que baten; adoita dicirse que son “moi 
movidos” ou “nerviosos” ou que “non saben como expre-
sarse”. No entanto, tanto se es activo coma se es tímido, 
non hai escusa para insultar, dar couces no patio, puña-
das no corredor ás agachadas ou empurróns nun partido. 
Detrás de calquera tipo de violencia hai persoas con pro-
blemas, que deben ser tratadas o antes posible para que 
ninguén sufra as súas consecuencias. Seguramente, quen 
bate, empurra, berra, rabuña ou roe non se sente orgullo-
so nin contento na súa propia pel nin lle gusta a súa vida, 

aínda que semellen “xigantes”, pero entre todos podemos 
facer moito por solucionalo.

Outra cousa é recoñecer, detectar e frear a quen exerza a 
violencia psicolóxica. Esta é máis perigosa aínda, porque 
pode pasar inadvertida pero causa tanta dor ou máis que 
as couces. Falamos de quen se burla dos outros, insulta, 
fala mal e por detrás dos mais, inventa formas de amolar 
por deporte, pon alcumes polo aspecto físico para sentirse 
superiores, sente envexa das notas que sacan os outros 
etc. Non hai que aceptar as súas “verdades” e hai que pen-
sar por riba de todo, que cada un é diferente e que o boni-
to do mundo está nas diferenzas. Se non conectamos con 
alguén non pasa nada, porque tampouco temos que ser 
amigos de todos, pero iso non nos dá permiso para facer 
comentarios de desprezo ou burleiros. Sobre todo, lembra-
de: respecto, respecto e máis respecto.

Cando te sintas mal ou vexas alguén sentirse mal, repítelle 
esta frase: “absolutamente ninguén ten dereito a maltratar”. 
Todos somos iguais e queremos o mesmo: ser felices e ser 
ben tratados. A mellor norma da vida é non dicir ou facer 
nada que non che gustaría que che dixesen ou fixesen a 
ti. Doado, verdade? E outra norma máis: non deixes pasar 
as inxustizas, porque estar calado é case o mesmo que 
cometelas ti. O respecto pódelo esixir para ti e para os de-
mais. Se che din “non te metas” ou “a ti non che importa”, 
pensa: “claro que me importa”. Non sexas nunca inmune á 
violencia.

Se non podes defenderte ou defender ti os outros, busca o 
apoio dos amigos, a familia, os profesores ou algún adulto. 
A vantaxe de quen acosa é sempre facerche crer que es-
tás só e non podes facer nada. Pero iso é só unha miraxe: 
por suposto que podes. Tes dereito e tes razón. Iso sempre 
vence.

O compromiso 
contra a violencia

Ciclo infantil

Ciclo inicial

Ciclo medio

Ciclo superior

Reciclaje
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Tutorías con sentido 
para todos los ciclos 
educativos
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Pídoche perdón. 
Non o farei máis.

35
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Obxectivo: tomar conciencia das accións que facemos 
ou dicimos á mantenta ou sen querer, que poden doer 
e causarlles dano aos compañeiros. Reflexionar sobre 
iso, pedir perdón e comprometerse a que non volva a 
acontecer.

Ideas chave: reflexión, consecuencias, arrepentimen-
to, comprensión, compromiso.

Recursos: cartolina e rotuladores.

Desenvolvemento: na hora da titoría que os alumnos 
teñen cada semana, o profesor proporá que os cativos 
expliquen situacións nas que pegasen ou mancasen 
algún compañeiro, de maneira física ou de palabra. A 
vítima pode explicar como se sentiu. O primeiro com-
prometerase a non volver mancalo nunca máis e pe-
diralle perdón. O profesor escribirá na cartolina o que 
aconteceu e o “agresor” asinará o seu compromiso de 
non volver pegar ou rirse de ninguén. É importante des-
tacar que non se trata de sinalar a ninguén. É só un 
exercicio para tomar conciencia das accións negativas, 
pedir perdón e reflexionar sobre iso para que non volva 
facelo.

Na casa: se teñen irmáns, falar sobre como nos senti-
mos cando pelexamos ou nos batemos. Pensar tamén 
nas solucións para non chegar á violencia a próxima 
vez. Se non teñen irmáns, pensar nalgún altercado con 
algún curmán ou amigo. Nos libros de El diario de Greg 
hai altercados entre irmáns continuamente.

Máis: nas seguintes titorías revisaremos se algún 
alumno volveu bater ou insultar alguén. Lembrarémos-
lles o seu compromiso e verán de que outro xeito pode-
rían ter reaccionado.

Obxectivo: que asuman a responsabilidade de coidar e defender un alumno 
máis pequeno ca eles; seguro que o vínculo que se crea fará que o maior estea 
sempre pendente e non permita que ninguén lle faga dano ao máis pequeno.

Ideas chave: responsabilidade, ser conscientes de que hai persoas máis inde-
fensas ca nós só pola súa idade, protección, amizade.

Recursos: colchón para estirarnos no chan, unha pluma ou un pano.

Desenvolvemento: escollerase unha clase de Infantil e unha de ciclo Inicial 
sobre as que actuarán como “padriños”. Farán parellas cun alumno de cada 
clase, co que se levarán poucos anos. Os maiores xa están en primaria, son 
máis fortes e teñen máis recursos, así que terán que vixiar e protexer os seus 
“afillados” na hora do patio ou do comedor, en actividades conxuntas, etc. Para 
reforzar o vínculo, en Educación Física farase unha sesión de ioga por pare-
llas, padriño/afillado, para favorecer o vencello entre eles con eses exercicios 
ben divertidos e relaxantes.

Na casa: pediranlles aos seus pais ou avós que lles expliquen como se coidan 
e se fan respectar como parella. Tamén lles preguntarán se nalgunha ocasión 
tiveron que defenderse mutuamente fronte algún tipo de violencia na casa, na 
rúa ou no traballo.

Máis: para aumentar a autoestima e a seguridade dos alumnos máis peque-
nos (clave para defenderse ante calquera mostra de violencia), os cativos de 
Primaria escribirán unha redacción sobre todas as calidades e virtudes do seu 
“afillado” e tamén un comentario sobre o que aprenderon da amizade entre 
ambos os dous. Os alumnos de Primaria lerano en público na aula dos nenos 
de Infantil.

2 INF

34
Eu coido de ti.
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Obxectivo: todo o que facemos ou lle dicimos a outras persoas ten unhas con-
secuencias e temos que ser conscientes de iso. Se se bate, insulta ou fala mal 
de alguén, hai que reflexionar por que se fai e rectificar. O “fíxeno sen querer” 
non vale sempre.

Ideas chave: intencional fronte a accidental, mala fe e malas intencións.

Recursos: un encerado dixital ou o conto.

Desenvolvemento: o profesor porá a película ou lerá o conto de Cincenta. 
Seguro que todos a viron xa, pero desta vez fixaranse no comportamento da 
madrasta e das súas fillas cara a Cincenta e na violencia que exercen sobre 
ela. Quítanlle a roupa e danlle vestidos rotos; sácana do seu cuarto e envíana 
a vivir á cociña; obrígana a limpar todo o día; rinse dela… Pero que pasa can-
do aparece o príncipe e quere casar con Cincenta? Pois que a madrasta e as 
medio irmás din que todo o facían sen querer para evitaren o castigo. Pensas, 
de verdade, que o fixeron sen querer? Hai xente así?

Na casa: pódenlles preguntar aos seus pais se coñecen persoas, como a ma-
drasta e as medio irmás de Cincenta, que teñan malas intencións pero que, 
de cara á galería, sempre digan que non tiñan intención de facelo ou de dicilo.

Máis: outro día na clase, despois de ver a película ou ler o conto de Cincenta, 
os alumnos que queiran poden explicar casos nos que lles fixeron dano de ma-
neira física, verbal ou emocional, e logo lles dixeron que todo fora sen querer.

Axuda alguén cada día.
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Obxectivo: crear vínculos emocionais entre os com-
pañeiros, cos profesores, cos veciños da nosa esca-
leira e do barrio, coas persoas que vemos a diario. Se 
se ten unha boa relación e predisposición a axudar as 
persoas que non rodean, combateremos a violencia e 
faremos fuxir os malos entendementos.

Ideas chave: amosar empatía, vincularse aos outros, sa-
ber que non estamos sós, que sempre haberá persoas 
encantadas de ser as nosas amigas e de axudarnos.

Recursos: cartolinas, fotografías de persoas falando 
ou mirando o móbil, de cativos xogando con consolas, 
con tabletas etc.; pegamentos, tesoiras e rotuladores.

Desenvolvemento: os alumnos iniciarán unha cam-
paña na escola para pedirlles aos seus compañeiros e 
profesores que sexan conscientes de que se non co-
nectamos coas persoas que non rodean, non creamos 
vínculos sociais e de empatía. Buscarán imaxes de 
persoas que non miran ao seu redor por estaren absor-
tas en pantallas dixitais; recortaranas e pegaranas nas 
cartolinas. Logo, escribirán frases como: “Se non paras 
de falar por teléfono, non escoitarás o teu fillo chorar”, 
“Se non deixas de enviar whatsapps, non verás que o 
teu veciño te saúda” ou “Se non podes deixar de mirar 
a pantalla, non verás que os teus pais precisan axu-
da”. As relacións sociais son fundamentais para unha 
vida plena. Illarse pode conducir a realidades paralelas 
onde as normas de conduta e a percepción de violen-
cia e de sufrimento dos outros perden intensidade. 

Na casa: comprometédevos a “conectarvos” á familia 
ao chegardes á casa. Levades todo o día separados, 
toca falar e compartir o que pasou no traballo, na es-
cola ou no fogar, sexa bo ou malo. O diálogo diario é 
básico.

Máis: facer unha campaña de “fortalecer lazos” no ba-
rrio, contactando cunha residencia da terceira idade, 
xa que os maiores a miúdo están illados tamén, e fa-
céndolles debuxos ou unha visita, que seguro que lles 
fará moita ilusión.

ININ

Para molestar ou sen querer?
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Podemos evitar sufrir 
e facer sufrir?
Obxectivo: pensar no sufrimento físico, verbal e emo-
cional, nos límites ao facer sufrir ou cando es a vítima 
e que se pode facer para que eses límites non se tras-
pasen nunca.

Ideas chave: establecer límites, reflexionar sobre can-
do o xogo e as bromas deixan de selo. Comportamen-
tos aprendidos. Agresividade, violencia, crueldade e 
maltrato.

Recursos: encerado dixital e dicionario galego-inglés.

Desenvolvemento: reflexionar sobre que significa o 
sufrimento para cada un dos alumnos poñendo exem-
plos: físicos (recibir patadas, empurróns, que te cus-
pan, etc.); verbais (que te insulten chamándote feo, 
gordo, torpe etc.), ou emocionais (que te deixen de 
lado, que nunca te escollan para formar parte do seu 
grupo, que ninguén queira sentarse no autocar conti-
go, etc.). Todos estes comportamentos que pasan nas 
escolas reciben o nome de acoso escolar ou bullying, 
unha palabra que está tristemente moi de moda. Para 
ilustrar este tipo de acoso e como evitalo, o profesor 
amosará vídeos de diferentes plataformas e países 
que loitan por evitar estes comportamentos. Se hai al-
gunhas explicacións en inglés que non se entenden e 
son interesantes, pódese buscar a tradución no dicio-
nario: aquí e aquí.

Na casa: preguntaranlles aos seus pais se sufriron al-
gunha vez acoso no colexio ou nos seus traballos. Se 
así foi, pódeselles preguntar como se sentiron e como 
actuaron. No ámbito laboral, o acaso coñécese popu-
larmente como mobbing.

Máis: tras ver os vídeos e as imaxes sobre o acoso 
escolar, reflexionarase con todo o grupo e escribirase 
unha redacción sobre os sentimentos que lles xerou 
a súa visión, de como se defenderían eles chegado o 
caso e de quen esperarían axuda. 

Obxectivo: reforzar os vínculos do grupo; ser conscientes de todas as cosas 
vividas xuntos como compañeiros, de todos os momentos compartidos, para 
reforzarmos o noso sentimento de pertenza e a nosa empatía e agarimo por 
todos os nosos compañeiros, aínda que sexamos máis ou menos amigos.

Ideas chave: pertenza, identidade de grupo, cousas que nos unen.

Recursos: cordas, colchóns, pelotas, aros e outros materiais deportivos.

Desenvolvemento: organizarán unhas miniolimpíadas na escola. O profesor 
de Educación Física deseñará as probas e a clase funcionará como equipo-
nación cunha estratexia. Terán que animarse os uns aos ouros e formar grupos 
para as diferentes probas. Agruparanse pensando nas habilidades necesarias 
para cada proba (algúns terán máis resistencia física e outros máis flexibilida-
de, por exemplo) e non tanto en se son máis ou menos amigos. O importante é 
que sexan compañeiros, que se traten como iguais e que o dean todo.

Na casa: a familia tamén é unha piña e cóidanse os uns aos outros. Monta-
rán unha saída en bicicleta, en patinetes ou patíns ou para correr. Aínda que 
algúns estean máis en forma ca outros, ninguén se ri de ninguén e todos agar-
daranse e axúdanse. 

Máis: ver as olimpíadas que organizan noutras escolas aquí, un programa baixo 
os valores do olimpismo: igualdade e xustiza; forza de vontade; perseveranza; 
espírito de superación; paz e amizade; respecto ao rival e ao medio ambiente.

Somos unha piña!

IN
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Titorías con sentido 
para todos os ciclos 
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Obxectivo: alumnos, profesores e pais deben unirse para erradicar o acoso 
escolar. Non ser discriminado nin maltratado é un dereito de todos.

Ideas chave: filantropía, humanidade, Dereitos Humanos e Dereitos do Neno, 
autoestima, respecto, confianza e límites.

Recursos: ordenador, encerado dixital, cartolinas, pegamento, tesoiras e ro-
tuladores.

Desenvolvemento: procurar información sobre Malala Yousafzai, unha rapaza 
paquistaní de 19 anos que recibiu o Premio Nobel da Paz en 2014 pola súa 
loita para asistir á escola, algo que o réxime talibán non lle permitía por ser 
muller. As súas armas foron as súas palabras nun blog e en xornais de todo o 
planeta. Malala decidiu que ninguén a discriminaría nin lle prohibiría ir á escola. 
Imprimiremos fotos, mapas do seu país e faremos un mural coa súa historia.

Na casa: preguntaranlles aos seus avós sobre as súas lembranzas sobre dis-
criminación ou maltrato na súa infancia, xa fosen ás mulleres, aos nenos, po-
liticamente…

Máis: poden escribir unha carta a Malala (ver ligazón) explicándolle como é a 
vida dos rapaces no seu redor e tamén se na sociedade actual ven casos de 
discriminación como os de Malala. Seguro que lles interesa.

Dereito a non ser discriminado.

40
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Porque o fan todos… 
dáme unha boa razón.
Obxectivo: como individuos que somos, temos a nosa 
propia responsabilidade. Non podemos escudarnos no 
grupo. Cada un sabe o que está ben e o que está mal 
feito. Non valen escusas do tipo “porque o fan os de-
mais”.

Ideas chave: desenvolver a personalidade individual; 
discernir entre o ben e o mal; tomar decisións únicas 
e persoais, aínda que non sempre coincidan coas da 
maioría.

Recursos: encerados dixitais, folios e bolígrafos.

Desenvolvemento: na película Pais por desigual, un 
rapaz de nove anos sofre acoso no colexio. O seu pai 
dille que non ten que responder con violencia para de-
fenderse, aínda que iso sexa o que fai a maioría. El pode 
decidir a forma máis axeitada de defenderse, evitando 
sempre as condutas agresivas, e o seu pai proponlle 
bailar como defensa. Tomando este caso como punto 
de partida, os alumnos deberán escribir unha redacción 
con propostas “de defensa” orixinais e persoais.

Na casa: xunto coa familia, buscaranse exemplos de 
personaxes públicos ou individuos anónimos que de-
cidiron combater a violencia coas súas propias estra-
texias: facendo folgas de fame, camiñadas de protesta, 
pechándose en espazos públicos etc.

Máis: na escola organizan o día de “Eu deféndome 
sen violencia…”. Os alumnos de Ciclo Infantil poden 
facer traballos manuais ou debuxos e dicir: “Eu defén-
dome sen violencia… e agasállote cunha flor ou cun 
debuxo feito por min”. Os alumnos de ciclo superior 
poden convidar os seus compañeiros a participar en 
diferentes actividades lúdicas e dicir: “Eu deféndome 
sen violencia… e convídote a xogar unha partida de 
xadrez comigo”.
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S

Obxectivo: reflexionar sobre cuestións de convivencia so-
bre supostos prácticos e que expoñen dilemas, toma de de-
cisións ou implicación persoal. O programa “Vaia Dilema” 
complementa ao de “Abraza os teus valores” e ofrece unha 
posibilidade de xogo e dinámica da clase aportando ca-
sos prácticos, con propostas moi sinxelas pero que fan que 
os nenos tomen partido e testen o seu nivel de madurez.

Ideas chave: reflexión, ética e casos prácticos.

Recursos: ordenador con acceso a internet. 

Desenvolvemento: é preciso conectarse ao programa en 
www.aldeasinfantiles.es/educa/dilemas e escoller unha 
das propostas para Primaria, xa sexa de dilemas persoais, 
comunicativos ou sociais. Aínda que se renovan quince-
nalmente, atoparedes ademais unha extensa base de dile-
mas na hemeroteca que vos poden resultar interesantes. 
Todos, dun xeito ou doutro, aluden ás relacións humanas 
na vida cotiá dun neno.

Na casa: “Vaia Dilema” é un programa pensado tamén 
para levalo ás familias, onde todos os membros poidan 
tomar partido por unha ou outra opción. Aínda que ningun-
ha sexa realmente correcta ou incorrecta, decantarse por 
unha implica un nivel ou outro de madurez ética.

Titorías sobre dilemas contra 
o acoso escolar.

M

42 43
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Obxectivos: recoñecer que todas as persoas somos iguais e, polo tanto, 
merecedoras de respecto. Pórse na pel doutras persoas.

Ideas chave: amosar empatía, profundar nos sentimentos doutras persoas 
con orixes e características diferentes ás nosas.

Recursos: ordenadores, impresora, disfraces, papel de embalar para pin-
tar un decorado, pinceis, acuarelas, atrezo.

Desenvolvemento: os alumnos escribirán sketchs onde amosarán distin-
tas situacións nas que se increpa ou molesta algún neno na escola (polo 
seu peso, por levar lentes, por levar velo, por ser baixiño etc.). Ao final de 
cada escena haberá unha lección tipo: “Xoel non elixiu ser baixiño pero 
gústalle ser así. Ten todo o dereito e non ten graza facer bromas diso”. Ao 
rematar, os actores recitarán unhas liñas asumindo o compromiso de res-
pectar sempre os seus compañeiros.

Na casa: redactarán un contrato no que adultos e nenos se comprometerán 
a respectarse, agora e sempre. Asinarano de forma solemne.

Máis: representar a obra perante as familias. Ao final, pedirlles que tamén 
eles se comprometan contra o acoso escolar, un a un.

Cerimonia de compromiso 
contra o acoso escolar.
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44

Obxectivo: pór sobre a mesa o tema do acoso escolar, de forma clara e directa, 
para que alumnos, profesores e familias poidan debater, propoñer, establecer 
protocolos, normas, límites e sobre todo xerar diálogo.

Ideas chave: dialogar, sacar á luz, debater, enfrontarse a situacións incómodas 
pero que poidan xerar graves consecuencias.

Recursos: encerado dixital, ordenadores, impresoras.

Desenvolvemento: os alumnos prepararán un faladoiro para os seus pais so-
bre o acoso escolar. Poden tomar como punto de partida esta Guía para as 
familias. O maltrato entre alumnos/as, dos profesores e psicólogos Jordi Co-
llell e Carme Escudé. Mostra como detectar o bullying, por que hai nenos que 
maltratan, que se pode facer e non ante situacións de acoso, como saír delas 
etc. Cando veñan os pais, farase unha presentación, con soporte Power Point, 
e unha exposición oral con distintos presentadores para amosarllelas aos pais. 
Deseguido abrirase unha quenda de preguntas, ideas e experiencias.

Na casa: pódese seguir falando sobre o tema a través de películas, libros ou 
cómics nos que aparezan situacións de acoso escolar. Pódese dialogar cos pais 
sobre estas situacións e por que se producen en cada caso.

Máis: organizar outro faladoiro sobre ciberbullying, o acoso a través das redes 
sociais (Facebook, Instagram, Twitter), os chats de móbiles, os grupos de Inter-
net e WhatsApp etc.

Preparamos un faladoiro sobre bullying 
para os nosos pais.

Obxectivo: comprender que cando se dan situacións 
de bullying ou acoso escolar, todos están implicados. 
Non se trata unicamente da persoa ou do grupo que 
acosa e da vítima ou das vítimas que sofren o acoso, 
o resto de compañeiros tamén están implicados.

Ideas chave: implicación, responsabilidade, a forza 
da amizade fronte aos malos entendementos; compa-
ñeirismo e actitude obxectiva e crítica fronte a situa-
cións adversas.

Recursos: encerado dixital, libros da biblioteca ou da 
casa, cómics etc.

Desenvolvemento: Greg e Rowley, Zoe e Liseta, Ge-
rónimo e Tea, Doraemon e Nobita…, que teñen en co-
mún estes personaxes, ademais de ser protagonistas 
de ficción en libros, películas e series? Pois que son 
amigos inseparables e se apoian. Os alumnos bus-
carán exemplos en libros, cómics, series e películas 
xuvenís de cómo os amigos de verdade sempre dan a 
cara un polo outro. Se algún cativo sofre acoso, como 
Nobita por parte de Xigante, os seus amigos saen na 
súa defensa e enfróntanse ao outro se é preciso. En 
situacións de bullying é moi importante contar cos 
amigos, poder explicarlles o que lles pasa e enfron-
tarse ao acoso xuntos. Ao final, é un problema que 
afecta a todo o grupo.

Na casa: xunto cos pais, pódese procurar na pren-
sa ou en internet relatos ou  noticias sobre bullying 
(no colexio) e mobbing (acoso no traballo). Pódese 
reflexionar sobre que pasaría en cada uns dos casos 
se a persoa acosada tivese un grupo de compañeiros 
ao seu redor que o apoiasen...  Probablemente, todo 
sería moi distinto.

Máis: o profesor organizará un concurso de relatos 
baixo o título “Eu si respondo por ti. Eu non calo”. Es-
collerase un xurado con alumnos, pais e profesores, 
e o gañador verá o seu texto publicado na revista, na 
web ou no blog da escola.

Eu SI respondo por ti. Todos 
respondemos por TI. 
Eu non calo.
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Obxectivo: os profesores son un elemento chave na pre-
vención do acoso escolar, xa que é nas aulas e dentro 
da escola (no tempo do recreo e do comedor) cando se 
producen a maior parte dos casos en Primaria. Aprender 
a estar alerta.

Ideas chave: asumir que a figura do profesor non é só a 
dunha persoa que imparte coñecemento, senón que ta-
mén educa os alumnos en valores e ten que estar sempre 
pendente para que non se produzan situacións de acoso 
escolar.

Recursos: test TEBAE (Test de Avaliación Breve do Aco-
so Escolar), páxinas webs como www.aepae.es, artigos 
de diarios.

Desenvolvemento: aínda que o acoso escolar existe des-
de sempre, nin os profesores, nin a familia, nin a sociedade 
foron sempre conscientes da súa importancia e das súas 
consecuencias. Actualmente, os profesores teñen claro 
que deben estar alerta. Para se formaren e teren máis fe-
rramentas para combater o bullying, poden ler artigos ou 
propostas que expoñan outros colexios para facer fronte 
ao acoso, utilizar o test TEBAE, ter á man o protocolo da 
escola e, sobre todo, estar sempre pendentes e mostrarse 
preto dos alumnos para que confíen no seu profesor e, así, 
explicarlles calquera situación de conflito.

Máis: xuntaranse periodicamente e analizarán posibles 
casos de bullying ou situacións con algún tipo de violencia. 
Pensarán en estratexias e accións de prevención.

Titoría de avaliación: 
Non é cousa de nenos: 
Vixiando cando non hai clase.

46 47

Obxectivo: segundo o decálogo dos Dereitos do Neno, todos teñen unha 
serie de dereitos que sempre deberían ser respectados: no apartado de “O 
Compromiso contra a Violencia” deberiamos fixarnos especialmente no de-
reito número 10: “A ser educado en tolerancia e paz, sen que se fomente a 
discriminación”.

Ideas chave: asimilar conceptos importantes como os dereitos que temos a 
ser todos iguais; traballar a autoestima; reflexionar sobre as consecuencias 
negativas e, ás veces, dramáticas que pode chegar a causar o acoso escolar.

Recursos: Táboa dos Dereitos do Neno e conto de Juul, que se pode atopar 
aquí; barro e utensilios para traballar o barro.

DEREITOS DO NENO
Dereito 1: á igualdade de dereitos sen ningún tipo de discriminación.
Dereito 2: a desenvolverse física, mental, espiritual e moralmente.
Dereito 3: a un nome e a unha nacionalidade.
Dereito: 4 á seguridade social, á alimentación, á vivenda, aos servizos médicos e 
ao xogo. 
Dereito 5: a recibir axuda especial se tiver unha discapacidade física ou mental.
Dereito 6: a ter amor e comprensión para desenvolverse plenamente.
Dereito 7: a recibir educación.
Dereito 8: a recibir protección e socorro en primeiro lugar.
Dereito 9: a ser protexido contra o abandono, a crueldade e a explotación.
Dereito 10: a ser educado en tolerancia e paz, sen que se fomente a discriminación.

Desenvolvemento: despois de repasar o decálogo dos Dereitos do Neno e 
facer fincapé no número 10, lerase o conto de Juul. É un conto metafórico, que 
pode semellar moi dramático e esaxerado na primeira lectura. O obxectivo é 
que reflexionen sobre as consecuencias do acoso escolar e ata onde pode 
chegar o que comezou como unha brincadeira. Logo, en Plástica, poden facer 
unha escultura con barro inspirándose en Juul.

Na casa: levarán o decálogo dos Dereitos do Neno para repasalo cos seus 
pais e comentar con eles os dereitos que dependen dos pais e as familias, 
da escola e da sociedade. Ademais dos seus dereitos, poden falar tamén das 
súas obrigas.

Máis: coas esculturas inspiradas no libro de Juul podemos organizar unha 
exposición na escola, no ximnasio ou na entrada, e convidar as familias. Ao 
final desta, os adultos poderán mercar as esculturas por un prezo simbólico 
e cos cartos percibidos os alumnos poderán facer unha doazón a Aldeas In-
fantiles SOS.

Dereito á igualdade e a recibir 
protección contra a crueldade 
e o maltrato.

S
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Chegamos ao último paso. Xa tes o respecto polo me-
dio ambiente e entendes que é importante contribuír 
coa reciclaxe na convivencia e na recuperación da 
contorna, do equilibrio do planeta. Agora só queda 
unha cousa, quizás a máis importante: implicarte. Tes 
toda a información e sabes o que tes que facer, non 
si? Pois agora é o momento de que asumas o teu com-
promiso e pases á acción. A partir de agora non vas 
poñer escusas para non facelo nin vas deixar que, ao 
teu redor, os valiosos residuos perdan a oportunidade 
de entrar no seu círculo de reciclaxe e renovación.

Toma partido, explícao na casa, buscade o mellor sitio 
e os mellores sistemas para que non avulte o lixo e que 
axuden a facer a recollida, repartídevos a responsabili-
dade de baixar os envases ata os colectores de cores e 
felicitádevos por vos converterdes nos mellores cida-
dáns ecorresponsables.

Grazas ao voso compromiso, a reciclaxe conseguiu 
aforrar no 2015 máis de 1,3 millóns de toneladas de 
materias primas. Ademais, aforrou 1,2 millóns de tone-
ladas de CO2 na atmosfera, como se desaparecese 1 
de cada 4 coches dunha gran cidade, e 4,6 millóns de 
MWh, a enerxía de case a metade dos smartphones de 
todo o país. Tamén se evitou o gasto de 24,8 millóns de 
m3 de auga, coa que se ducharían todos os cidadáns 
de Madrid durante un mes. Menos enerxía implica me-
nos contaminación; menos auga supón menos sucida-
de e un montón de novos envases e produtos bonitos 
e ecolóxicos… ¡Grazas por facelo posible!

Titorías de reciclaxe. 

O meu 
compromiso

R
R

Obxectivo: valorar a 
limpeza e a orde na na-
tureza. Ser conscientes 
da responsabilidade da 
man do home ao ensu-
ciar pero tamén á hora de 
restituír o equilibrio.

Ideas chave: limpeza, 
residuos e acción huma-
na sobre o medio am-
biente.

Recursos: bolsas de lixo 
de cor amarelo, azul, verde e gris. Luvas, paus para pinchar sen ter que aga-
charse se é posible.

Desenvolvemento: escolleranse un espazo natural, un parque urbano, unha 
praia, unha fraga, un regato ou incluso unha rúa do barrio no que se sitúa o 
centro para organizar unha batida de limpeza. O obxectivo é recuperar o seu 
equilibrio ao máximo, eliminando todo tipo de residuos. Os envases que se 
poidan atopar seleccionaranse segundo os seus materiais e meteranse en bol-
sas de cores: nas bolsas amarelas, os envases de plástico, os de metal ou os 
briks; nas azuis, os envases de cartón ou papel; nas verdes, os de vidro; e no 
gris, outros produtos que non sexan envases e deban botarse ao lixo. Porase 
especial coidado na súa manipulación porque, ao estaren á intemperie, poden 
estar oxidados, rotos ou afiados. Daranse estas consignas de seguridade e os 
alumnos protexeranse con luvas. Ao final, depositarase cada bolsa nos colec-
tores desa cor.

Na casa: a actividade tamén pode facerse desde a AMPA. Podemos ser cons-
cientes do que emporcallamos ao facermos unha excursión, recollendo todos 
os residuos nunha bolsa especial e depositando despois o noso lixo nos colec-
tores axeitados.

Máis: moitas ONG medioambientais organizan voluntariado para facer limpeza 
de algúns lugares naturais degradados. Podedes consultar, por exemplo, as 
webs de Cruz Vermella, Paisaje Limpio ou a Fundación Biodiversidad.

Minicampaña contra o abandono de 
lixos nun parque, no patio, nunha praia 
próxima… 
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Obxectivo: construír un símbolo da natureza e da reciclaxe 
entre todos nun espazo común. Comprender que o com-
promiso polo medio ambiente é un obxectivo compartido 
por todos, porque a todos nos afecta e incumbe. Manter a 
presenza dese obxectivo durante un tempo para afianzar o 
sentimento e o hábito.

Ideas chave: sensibilización, compromiso, desexos e es-
peranza nun futuro mellor grazas á contribución de cada 
persoa do planeta.

Recursos: tubos de cartón de rolos de papel de cociña, 
paus de vasoira, colgadoiros ou outros recursos para facer 
o tronco da árbore e as pólas, dun forma o suficientemente 
sólida. Corda, tesoiras… 

Desenvolvemento: trátase de crear unha árbore dos bos 
desexos e accións medioambientais do Centrocentro. A ár-
bore estará feita con material reciclado no tronco e nas pó-
las, onde colgarán botellas de plástico ou latas de refresco 
que conterán mensaxes de apoio e compromiso.

Na casa: poden escribir xuntos a mensaxe ou asinar en 
apoio do que se elixa.

Máis: queredes ver un bonito mundo, san e vivo grazas 
á reciclaxe? Pois podedes entrar no xogo “Mini-mundi” de 
Ecoembes e comprobar como as vosas accións inflúen na 
saúde do voso pequeno planeta: ver ligazón.

Árbore de envases lixeiros.

Obxectivo: asumir o compro-
miso supón un paso máis alá 
da concienciación, é unha in-
tención de actuar, de formar 
parte da solución a ese pro-
blema. Os nenos, unha vez 
comprenderon a importancia 
de reciclar, comprométense a 
levalo a cabo nos seus foga-
res e nun futuro, e de ensi-
narlles aos demais a facelo. 

Ideas chave: compromiso 
medioambiental, reciclaxe, 
aprendizaxe, transmisión de 
coñecementos, disciplina e hábito diario.

Recurso: padrón para imáns (estampados nunha lámina). Impresoras ou co-
res para personalizalos.

Desenvolvemento: os nenos colorearán o seu imán ou completarán un pa-
drón co apelido da súa familia. O obxectivo é crear un imán para a neveira 
da casa que diga “nesta familia reciclamos” ou “a familia Castro si recicla” ou 
“comprometémonos a reciclar”… Deste xeito amosarán o seu compromiso e 
o de ensinarlle a toda a súa familia a facelo ben. Non só significará que saben 
o que vai en cada colector senón tamén os posibles erros e os trucos para fa-
celo mellor: erros como botar cousas que non sexan envases ou aínda cheos 
de produto que poidan ensuciar os demais envases ou trucos como dobrar 
caixas para que ocupen menos espazo e se aprobeite mellor o colector.

Na casa: colocar o imán na neveira e comentar o que significa. Pódense 
crear tamén adhesivos de recordatorio dos mellores trucos, dos erros que 
máis cometemos, como por exemplo “Lembra!”.

Máis: se tedes dúbidas sobre onde vai un envase, sempre podedes consultar 
o buscador de envases de Ecoembes ou instalarvos a súa app para tela á 
man no móbil.

Imán para a neveira: a miña familia 
comprométese coa reciclaxe.
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Foi fundada no ano 1949 e ten presenza en 134 países. 
O noso labor céntrase no desenvolvemento do neno ata 
que chega a ser unha persoa autosuficiente e integrada 
na sociedade. Traballamos para fortalecer as familias vul-
nerables, de xeito que poidan atender adecuadamente os 
seus fillos; protexemos os nenos que se viron privados do 
coidado dos pais, brindámoslles un medio familiar protector 
no que poidan medrar sentíndose queridos e respectados, 
e acompañamos os rapaces no seu proceso de autonomía 
e independencia.
No mundo existen 573 Aldeas Infantiles SOS, coordinadas 
por SOS Children’s Villages International (Aldeas Infantiles 
SOS Internacional), que é a federación de todas as Asocia-
cins nacionais de Aldeas Infantiles SOS e que atende un 
total de 58 866 nenos. Conta con 1883 centros e programas 
SOS, dedicados a residencias de rapaces, escolas, centros 
de educación infantil, programas de fortalecemento familiar 
e outros proxectos que atenden máis de 494 703 nenos, ra-
paces e adultos. Tamén ofrece 943 753 tratamentos médicos 
nos 76 hospitais SOS e conta con 726 395 beneficiarios nos 
24 Programas de Atención de Emerxencias SOS no mundo.

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 uti-
lidade pública polo Consello de Ministros. A Presidencia de Honor 
osténtaa S.M. o rei Felipe de Borbón.

Traballa actualmente en sete comunidades autónomas – Andalu-
cía, Aragón, Castela-A Mancha, Canarias, Cataluña, Galicia e Ma-
drid - a través de:

ALDEAS INFANTILES SOS É UNHA ORGANIZACIÓN DE 
AXUDA Á INFANCIA, INTERNACIONAL, PRIVADA, SEN 
ÁNIMO DE LUCRO, INTERCONFESIONAL E
INDEPENDENTE DE TODA ORIENTACIÓN POLÍTICA.



PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

En convenio coas Comunidades Autónomas garantirán un me-
dio familiar cando o núcleo biolóxico non o permita en:

Unha familia SOS: cando o neno non pode vivir coa súa fami-
lia, ofrecémoslle un medio protector nunha familia SOS cunha 
persoa de referencia estable (nai SOS), que lle ofrece os coi-
dados, o afecto e a formación precisos para o seu desenvol-
vemento integral.

Cada familia SOS vive nunha casa de Aldea Infantil SOS, co-
munidade máis grande á que pertence o neno. Cada Aldea 
está formada por un conxunto de fogares onde residen gru-
pos 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 programa 
de acollemento en familia allea, extensa ou profesionalizada, 
ofrecémoslles aos seus acolledores o apoio e o asesoramento 
da nosa organización. Velamos polo interese do menor, dos 
pais biolóxicos e das familias que acollen, porque cremos que 
o acollemento funciona se todos os implicados están compro-
metidos e satisfeitos.

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

APOIO Á AUTONOMÍA DOS RAPACES

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 res-
iliencia, procurándolles os apoios precisos e formándoos para 
conseguir 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, previndo o abandono infantil. Estes programas 
danlles resposta ás demandas crecentes dentro da área da 
infancia, da rapazada e das familias con risco como: centros 
de Día, Escolas Infantís, Natureza Educa e Programas de Fa-
milias.

ACADEMIA SOS

É a encargada da formación, a xestión do coñecemento, a in-
vestigación e o sistema de xestión da calidade da organiza-
ción. 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 situacións 
actuais e de futuro. Externamente establece alianzas e acor-
dos de colaboración con universidades, organizacións, aso-
ciacións e organismos públicos ou privados que lle permitan 
alcanzar os seus obxectivos.

LATINOAMÉRICA E ÁFRICA

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

Tamén asumimos o mantemento de diferentes proxectos na 
América latina, como Programas de Fortalecemento Familiar, 
Centros Sociais SOS, Escolas de Primaria, Centros de Día e 
Escolas Infantís, así como dous programas de asistencia cirúr-
xica aos nenos na Guinea ecuatorial e no Senegal, con 2369 
intervencións ao ano.

En total, o número de nenos e rapaces atendidos por Aldeas 
Infantiles SOS de España en 2015 foi de 24 571 (6610 en Es-
paña e 17 961 en América latina e África).

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Os nosos programas de educación en valores para Primaria 
e Secundaria permítennos reflexionar cos nenos, rapaces, 
profesores e familias, a fin de que entre todos podamos 
construír unha sociedade máis xusta, onde non teña cabida 
a marxinación. Nestes anos abordaron temas como a soli-
dariedade, a intelixencia emocional, a amizade, a confianza, 
a responsabilidade, o compromiso ou a prudencia.

No curso escolar 2015-2016 un total de 2.027 colexios de 
Primaria e 1.500 centros de Secundaria de toda España es-
tán a traballar nos programas educativos de Aldeas Infanti-
les SOS. “Abraza os teus valores”, dirixido aos alumnos de 
entre 3 e 12 anos, alcanza xa a súa décimo novena edición, 
e “Párate para Pensar”, para idades comprendidas entre os 
12 e 16 anos, acada a súa décimo terceira edición.

A NOSA RESPOSTA FRONTE Á CRISE

Ante a difícil situación económica que vive o noso país e 
o gran número de familias en situación vulnerable, Aldeas 
Infantiles SOS puxo en marcha os novos servizos asisten-
ciais, que dan resposta ás carencias básicas de nenos e 
rapaces e que apoian os seus proxenitores na procura dun-
ha solución: alimentación (comedores sociais, reparto de 
comida e bolsa comedor), apoio na procura de emprego dos 
mozos e axuda económica para o autoemprego, creación e 
ampliación de Centros de Día, apoio ás familias monoparen-
tais e ampliación de aulas de familia, axudas para material 
escolar ou subvención do custo de tratamentos sanitarios e 
voluntariado médico.

Se quere máis información sobre o labor de Aldeas Infanti-
les SOS visite a nosa páxina: 

Teléfono de asesoramento permanente do programa educa-
tivo: 670 696 588 
Ou chámenos ao 902 33 22 22.
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