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INFORME DE SEGUEMENTO E AVALIACIÓN ANUAL DO PLAN DE CONVIVENCIA.  
   

           CRITERIO           PUNTUACIÓN ( 0-10 )           OBSERVACIÓNS 
Evolución do número, tipo e 
gravidade dos conflitos respecto 
ao curso anterior.  
Moi negativa: 0 Moi positiva: 10 

  

Alcance do plan de convivencia. 
Non hai plan: 0 Alcance moi 
amplo: 10 

  

Cumprimento dos obxectivos 
propostos no plan de convivencia- 
Non se cumpriu ningún:0  
Cumpríronse todos:10 

  

Renovación do plan de 
convivencia. Non se renova:0 Se 
renova anualmente: 10 

  

Desenvolvemento das actividades 
incluídas no plan de convivencia. 
Non se desenvolveu ningunha:0 
Desenvolvéronse todas: 10 

  

Implicación no plan dos diferentes 
sectores da comunidade 
educativa. Non hai implicación: 0 
Implicación total: 10 

  

Funcionamento da comisión de 
convivencia. Moi deficitario: 0 
Excelente: 10 

  

Coordinación dos órganos do 
centro para a mellora da 
convivencia. Non existiu 
coordinación:0  Coordinación moi 
alta:10 

  

Actividades formativas para 
membros da comunidade 
educativa dirixidas á mellora da 
convivencia. Non existen: 0 
Fixéronse moitas: 10 

  

Existencia e coñecemento de 
protocolos de actuación en 
situacións de conflito, incluído 
condutas reprobables acaecidas 
fóra das aulas, en función de 
características específicas. Non 
existen: 0  Existen e aplicáronse 
con eficacia: 10 
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Existencia, e coñecemento de 
protocolos de actuación 
encamiñados á detección, 
prevención e tratamento de 
situacións de acoso. Non existen: 
0  Existen e aplícanse con 
eficacia:10 

  

Existencia dun protocolo de 
funcionamento da aula de 
convivencia inclusiva. Non 
existen: 0 Existe e é moi eficaz: 
10 

  

Existencia de procedementos 
conciliados de resolución de 
conflitos. Non existen: 0  Existen 
e aplícanse con eficacia:10 

  

Existencia, e coñecemento, de 
propostas de acción específicas 
encamiñadas a favorecer a 
inclusión, así como a mellora da 
convivencia a través do éxito 
académico. Non existen: 0  
Existen e aplícanse con eficacia: 
10 

  

Valoración global da situación da 
convivencia escolar no centro. 
Moi negativa: 0 Moi positiva: 10 

  

 
PUNTUACIÓN TOTAL 
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                                    COMUNICACIÓN AOS PAIS E NAIS OU TITORES LEGAIS 
 
 
 
Estimados pai e nai ou titor/a legal do alumno/a............................................................................... 

Conforme as Normas de Organización e Funcionamento do noso centro, comunícolles que o seu 

fillo/a foi derivado á Aula de Convivencia durante................ sesións para realizar unha serie de 

actividades que lle axuden a reflexionar sobre a súa conduta, aprender a responsabilizarse das 

súas propias accións e a adquirir compromisos concretos que melloren o seu comportamento na 

escola. 

Infórmolles que deben pasar polo centro o día...................ás.................horas para aclararlles todo 

o referente á conduta do seu fillo/a. 

 

 

Carril, _____ de________________ de 202___ 

 

 

 

 

Asdo. A Directora ou Xefa de estudos 

 

 

 

 

Recibín a notificación: 

 

 

 

 

 

Asdo. O/A pai/nai 
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                                       DOCUMENTO “TEMPO FORA” 
 
 
 

Cando un alumno/a faga imposible poder dar clase, sairá da aula mandándoos para un sitio neutro. Un 

sitio que, non sendo incómodo, non teña nada que os poda distraer (ventás, lecturas, lugares con xente, 

persoas que lles dean conversación, etc). 

Estarán atendidos por unha persoa adulta que os ignorará por completo, sen falar con eles. 

Trátase de que se tranquilicen e de que se aburran tanto que desexen incorporarse de novo ao grupo. 

A duración do illamento varía entre 5 e 15 minutos, segun idade do rapaz/a. 

É importante que a orde de tempo fóra se dea de forma tranquila, sen berrar, que o alumno/a non observe 

crispación no profesorado. 

Cando o rapaz/a se comporte de forma apropiada ou cun mínimo de alboroto, permitiráselle deixar o 

illamento. 

Se se comporta de forma inadecuada, o tempo fóra iniciase de novo. 

É importante ignorar reaccións dos suxeitos como agresións verbais ou discusións. 

Esta medida adoptarase de maneira excepcional e cando a conduta do alumno/a impida o normal 

desenvolvemento  da clase. 

 

Pasos a seguir no tempo fóra aplicados ao alumnado que interrompe a clase 

 

 PASO 1 :  Con tranquilidade, ordénase ao alumno/a que deixe de interromper. 

 PASO 2 :   Se non obedece dáselle un aviso: “ se non deixas de interromper iraste ao tempo fóra”. 

PASO 3:    Se continúa, de forma tranquila e sen facer comentarios, condúcese a un lugar de illamento.        

Unha vez alí, dicir: “como non deixas dar a clase quedarás aquí ata que che digan que podes saír”. 

 PASO 4:   Ignoraranse os berros, choros, etc. 

 PASO 5:   Logo do tempo indicado, volve á aula. 

 PASO 6:   Unha vez no aula ordinaria. Se cambia o seu comportamento, eloxiaráselle. 

                   Pero se volve a mesma conduta ou parecida, repítese o tempo fóra. 
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               ENQUISA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA O ALUMNADO  
  
PRESENTACIÓN:  

  
Noso centro desenvolve un Plan de Convivencia escolar. Con esta enquisa preténdese saber como se 

atopan os estudantes na clase e no centro con respecto a este tema.  

  

Queremos coñecer a túa opinión sobre os posibles problemas de convivencia no centro e sobre que se  

podería resolver. Non  estás ante un exame e todas as respostas son válidas. Pedimos a  túa colaboración. 

É moi importante que contestes coa máxima sinceridade.  

  

A enquisa é anónima, non necesitas escribir o teu nome.  

  

Para responder a enquisa, marca cunha X a resposta coa que estes máis de acordo. MARCA UNHA SOA 

RESPOSTA.  

 Moitas grazas pola vosa colaboración. 

 

  
1.  Estou no curso:  

  

2.  Son un/a:                 Rapaz                              Rapaza  

  

3.  Este é o meu primeiro ano neste centro:           Si                     Non  

  

  

 

4.  ¿Cantos bos amigos tes no teu centro, que  non  estean  na túa  clase? Marca só unha 

resposta 

 Ningún  

 Teño un bo amigo no meu centro    

 Teño 2 ou 3 bos amigos no meu centro 

 Teño 4 ou 5 bos amigos no meu centro 

 Teño máis de 5 bos amigos no meu centro  
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5. Como te levas coa maioría de compañeiros e compañeiras do cole? Marca con “X” 

 

Moi ben  

Ben  

Regular  

Mal   

Moi mal  
          

 

 

6.  Cantos bos amigos tes na túa clase? Marca só unha resposta: 

 Ningún  

 Teño un bo amigo na miña clase   

 Teño 2 ou 3 bos amigos en clase     

 Teño 4 ou 5 bos amigos en clase  

 Teño máis de 5 bos amigos en clase 

          
7.  Como te tratan os profesores e profesoras do cole? Marca con “X” 

 
Moi ben  
Ben  
Regular  
Mal  
Moi mal  

          
8.  Como che vai no cole? Marca con “X” 

 

Moi ben  
Ben  
Regular  
Mal  
Moi mal  

 
 

9.  Condutas que suceden no cole: Marca con “X” 

 
9.1.  Condutas positivas 

 
 Nunca Poucas 

veces 
Bastantes 

veces 
Moitas 
veces 

Non 
sei 

Atender as explicacións dos profesores      

Axudar a algún compañeiro/a nas tarefas da clase      

Pedir quenda para falar      

Evitar que se trate mal a algún compañeiro/a      

Facer a tarefas que nos mandan      

Obedecer e respectar aos profesores      
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Traballar en grupo      

Ir en orde e silencio polos corredores, polas escaleiras 
e cando se vai ao aseo 

     

Intentar solucionar os conflitos pacificamente      

 
9.2.  Condutas negativas 

 
 Nunca Poucas 

veces 
Bastantes 

veces 
Moitas 
veces 

Non 
sei 

Ameazar ou insultar      

Chegar tarde a clase      

Deixar de lado e non facer caso a algún compañeiro/a      

Desobedecer e non respectar aos profesores      

Dicir mentiras ou rumores sobre alguén      

Entrar e saír da clase sen permiso      

Insultar      

Interromper, molestar e non deixar dar clase aos 
profesores 

     

Non facer as tarefas ou deberes      

Non ter coidado co aseo e coa limpeza persoal      

Obrigar a algún compañeiro/a a facer cousas que non 
quere 

     

Pegar ou facer dano      

Poñer motes ou rirse doutra persoa      

Coller cousas dos demais      

 
 

10.   Onde se producen máis problemas de convivencia no cole ? Marca con “X” 

 
 Nunca Poucas 

veces 
Bastantes 

veces 
Moitas 
veces 

Non sei 

No transporte escolar      

Ao entrar e saír do recinto do cole      

Ao entrar e saír da clase      

Durante as clases      

No recreo      

Nos aseos      

Nos corredores      

Nos intercambios de clase      

No comedor      

Nos arredores do cole      

A través de internet e do móbil      
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11.Sufriches algunha vez algún tipo de conduta negativa, acoso ou falta de respecto? Marca con “X” 

 

Si  

Non  

Sen resposta  

 
       11.1. Se contestaches “Si” na 11 ,  marca con “X”, a persoa ou persoas que te trataron así: 

 
Alguén da miña clase  

Alguén do meu curso pero doutra clase  
Alguén dun curso maior ao meu  

Alguén dun curso menor ao meu  
Outras persoas do cole (profesores e outro tipo de 
persoal) 

 

Persoas que non están no cole  

 
       11.2. Se contestaches “Si” na 11, que fixeches?, marca con “X”  

 
Non fixen nada  

Díxenllo ao meu titor/a  

Díxenllo a outro/a profesores  

Díxenllo a alguén da miña familia  

Díxenllo a un compañeiro/a  

Díxenllo a un adulto/a do cole  

Defendinme atacando  

Defendinme fuxindo para que non seguiran  

Díxenlle/s que me deixaran en paz  

Intentei falar para resolver o problema  

Intentei non pensar no que sucedía  

Sentinme triste e abatido/a  

 
 
 
 
 

12. Cometiches algunha vez unha conduta negativa, acoso ou falta de respecto? 

 

 
Si  

Non  

Sen resposta  
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12.1. Se contestaches “Si” na 12 , marca con “X”, que tipo de sanción ou castigo   
impuxéronche: 

 
 

Non me castigaron  
Informaron á miña familia  

Botáronme uns días do cole  
Mandáronme ir a Dirección ou a Xefatura de Estudos  
Tiven que estar traballando fóra da miña clase  
Quedar sen recreo  
Reparar o dano ocasionado ( por ex. limpando ou arranxando o que estraguei)  
Botáronme fóra de clase  
Retiráronme algún obxecto persoal  
Ter que facer un traballo ou folla de reflexión sobre o que sucedeu  

Facer copias  

 
 
 
 

     13. Sobre as decisións que se toman na clase e no cole para mellorar a  convivencia,   marca  

con “X” dependendo  se estás ou non de acordo:   

 

 Si Non Sen 
Resposta 

Piden a opinión dos alumnos/as    

Digo a miña opinión na clase    

As normas son necesarias    

Cando non se compren as normas é lóxico que haxa consecuencias    

Cando hai un conflito precísase un adulto para solucionalo     

Cando hai un conflito precísase outra persoa que medie sen ter que ser un adulto    

Cando hai un conflito os profesores/as pasan do tema    

Teño claras as normas da miña clase    

Teño claras as normas do cole    

Sei cales son as consecuencias do incumprimento das normas    
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ENQUISA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR  PARA AS FAMILIAS  

 

 
 Estimadas familias: 

Por medio desta enquisa queremos coñecer a súa opinión sobre algúns aspectos  

relacionados coa convivencia escolar. Para elo, solicitamos que respondan a  

unha serie de preguntas que poden contestar sinalando cunha X a opción  que  

parézalles máis apropiada para definir e identificar as situacións e os casos que se  

expoñen.  

  

Por iso, pregamos que cumprimentedes esta enquisa anónima coa maior sinceridade. 

 
MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN. 
 
 
 

1. Na súa opinión, a convivencia no centro educativo, no últimos tres anos... : 

 

Empeorou de xeito alarmante  
Empeorou lixeiramente  
Mellorou lixeiramente  
Mellorou moitísimo  
Sen resposta  

          
 
        2.  Considera que existen actualmente no centro problemas de convivencia? 
 

Si  
Non  
De xeito puntual  
Sen resposta  

 
 
       3.  Sobre a formación en materia de convivencia escolar: 

 

 Mala Regular Boa Moi 
Boa 

Sen 
resposta 

A súa formación en materia de convivencia 
escolar é 

     

Coñecemento do profesorado e outros adultos 
do centro sobre os problemas de convivencia 
entre o alumnado 
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   4. Sobre o coidado dos materiais e as instalacións do centro: 

 

 

 Totalmente 
en desacordo 

Algo 
de 
acordo 

Bastante 
de acordo 

Sen 
resposta 

No centro respéctase a propiedade pública e as 
propiedades privadas de cada quen 

    

Normalmente cóidanse os materiais e as 
instalacións 

    

O centro adoita estar limpo e coidado     

 
 
  5. Sobre a participación activa na vida do centro a as relacións coa comunidade      
          educativa: 

 
         Marque  “X” nas afirmacións coas que está de acordo. 

 

 
 
 

1. Achegámonos ao centro de cando en vez, solicitando cita co titor/a, sen sermos convocados  
2. Acudimos ao centro cando se nos convoca  
3. Amosamos interese polo/a noso/a fillo/a no referente ao seu comportamento  
4. Amosamos interese polos estudos do noso/a fillo/a e facemos seguimento continuado da súa 
evolución escolar 

 

5. Amosamos interese polos estudos do noso/a fillo/a pero non facemos seguimento continuado 
da súa evolución escolar 

 

6. Amosamos interese polos estudos do noso/a fillo/a só no referente aos resultados finais que 
reflicten as notas 

 

7. Anímasenos no centro a ter ideas propias e participar na mellora da convivencia (espírito 
crítico) 

 

8. Colaboramos en organizacións para mellorar o que sucede arredor do centro (barrio, vila….)  
9. O/a meu fillo/a cóntame as cousas que lle ocorren na clase  
10. Coñezo o tempo e os recursos electrónicos e dixitais que utiliza o/a meu fillo/a (Internet, 
videoxogos, redes sociais..) 

 

11. Creo que coñezo ben o/a meu fillo/a  
12. Desconfiamos da información do profesorado  
13. Falo co meu fillo/a a diario sobre como lle foi o día no centro  
14. Falo co meu fillo/a a diario sobre temas variados  
15. Na casa o/a meu fillo/a é comunicativo/a  
16. O centro dispón de espazos para desenvolver a nosa participación e actividades  
17. O centro programa os tempos de xeito que favoreza a participación  
18. O centro ten medios para transmitir a información ás familias por distintas vías  
19. O/a meu fillo/a adoita falar comigo sobre aqueles aspectos que lle preocupan  
20. O profesorado escóitanos e chegamos a acordos de actuación  
21. O profesorado escóitanos pero non chegamos a acordos de actuación  
22. Participo na ANPA do centro  
23. Participo nos órganos colexiados de goberno do centro (Consello Escolar)  
24. Recorremos á Dirección cando non hai acordo co profesorado  
25. Reunímonos as familias para buscar solucións de como mellorar a convivencia do centro  
26. Sentimos que formamos parte dunha comunidade escolar e dun proxecto común  
27. Teño a información necesaria para participar en algúns órganos do centro  
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6.Sobre a condición de presunta vítima ou agresor/a , marque con “x”, a situación               

      que viviu o/a seu fillo/a: 

   
 
      
         
 
 

 
 
 

7.De ser o caso, marque con “x”, as condutas contrarias á convivencia que padeceu o/a seu fillo/a: 

 
1. Agresións físicas  
2. Agresións verbais  
3. Ameazas e insultos  
4. Ameazas e insultos empregando tecnoloxía da información e comunicación (redes 
sociais….) 

 

5. Mentiras e rumores   
6. Mentiras e rumores empregando tecnoloxía da información e comunicación (redes 
sociais….) 

 

7. Facer comentarios acerca da súa situación persoal ou sobre hábitos de hixiene  
8. Non telo en conta e excluílo dun grupo de amigos ou compañeiros  
9. Obrigarlle a facer cousas que non quere  
10. Observar a outros cometendo condutas contrarias á convivencia ( meterse con outros ou 
danando material do centro) 

 

11. Poñer alcumes ou ridiculizar  
12. Situacións de acoso ou ciberacoso  
13. Roubos de diñeiro ou obxectos persoais  

 
 

8. De ser o caso, marque con “X”, as condutas contrarias á convivencia que cometeu o/a seu 

fillo/a:    

1. Agresións físicas  

2. Agresións verbais  

3. Ameazas e insultos   

4. Ameazas e insultos empregando tecnoloxía da información e comunicación (redes sociais..)  

5. Mentiras e rumores   

6. Mentiras e rumores empregando tecnoloxía da información e comunicación (redes sociais..)  

7. Facer comentarios acerca de situacións persoais ou sobre hábitos de hixiene  

8. Non ter en conta e excluír dun grupo a outro/a compañeiro/a  

9. Obrigar a outros a facer cousas que non queren  

10. Danar material dos demais ou do centro  

11. Poñer alcumes ou ridiculizar  

12. Situacións de acoso ou ciberacoso  

13. Roubar diñeiro ou obxectos persoais  

14. Desobedecer e non respectar ao profesorado ou ao resto de adultos do centro  

15. Entrar e saír da clase sen permiso  

16. Interromper, molestar e non deixarlle dar clase ao profesor  

17.Negarse a facer as tarefas asignadas  

18.Non cumprir as normas de convivencia do centro e da aula  

O/a meu fillo/a foi autor/coautor dalgunha conduta contraria á convivencia  
O/a meu fillo/a padeceu a condición de vítima dalgunha conduta contraria á 
convivencia 

 

O/a meu fillo/a non foi nin vítima nin autor/coautor dalgunha conduta 
contraria á convivencia 
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9. Dos seguintes profesionais do centro educativo, marque con “X” aqueles que coñece:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
10.  Acostumo a apoiar as decisións que toma o/a titor/a ou o resto de profesores/as,  sobre o 

comportamento do/a meu fillo/a: 

 
           

Si  

Non  

Sen resposta  

 
 
 

11. Acostumo a estar informado/a dos eventos especiais que se realizan no centro: 

 

Si  

Non  

Sen resposta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director  
Xefa de Estudos  
Secretario  
Conserxe  
Administrativa  
Titor/a  
Mestra música  
Mestre/a de educación física  
Mestre/a de inglés  
Mestre de relixión  
Mestres/as de apoio P.T/ A.L.  
Mestras de apoio   
Orientadora  
Persoal coidador  
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       12.  Como valora os seguintes aspectos da convivencia do centro: 
 

 Mal Regular Bo Moi 
Bo 

Sen 
resposta 

O clima de traballo e as relacións entre o profesorado      

As relacións co equipo directivo      

As relacións do profesorado co alumnado      

As relacións do alumnado co profesorado      

As relacións entre o alumnado      

As relacións do profesorado coas familias      

As relacións das familias co profesorado      

As relacións do persoal non docente co resto da comunidade 
educativa 

     

As relacións da comunidade educativa co contorno escolar      

As relacións do centro cos servicios sociosanitarios      

As relacións coa Administración educativa      

 
 
 
       13.  Os conflitos que se producen con máis frecuencia son: 

      

 Nunca Pouco Algunhas 
veces 

Moitas 
veces 

Sempre Sen 
resposta 

Agresións verbais entre alumnado       

Agresións físicas entre alumnado       

Agresións verbais de profesorado a  
alumnado 

      

Agresións físicas de profesorado a 
alumnado 

      

Agresións verbais de alumnado a 
profesorado 

      

Agresións físicas de alumnado a 
profesorado 

      

Intimidación e acoso entre o alumnado       

Problemas entre o profesorado       

Deterioro grave do material e mobiliario       

Roubos       

Condutas disruptivas nas aulas( interromper 
a clase) 

      

Indisciplina (insultos, malas contestacións, 
falta de respecto) 

      

Absentismo escolar       
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ENQUISA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR  PARA O PROFESORADO  
  
  
O obxectivo da enquisa é coñecer como é a convivencia no centro, cales son os  

problemas e as estratexias de resolución que se poñen en practica para solucionalos.   

A enquisa é anónima, non necesita escribir o seu nome.  

Para responder a enquisa, marque, por favor cunha X a resposta con a que este  

máis da acordo. MARCAR SÓ UNHA RESPOSTA.  

 Moitas grazas pola vosa colaboración. 

 

  
1.Xénero:                                                  Home                      Muller  

 

2. Son titor-a:                                                Si                         Non  

  

3. Cursos nos que imparto docencia:   _____________________________  

  

4. Desempeño algún cargo no centro:          Si                        Non  

  

  

 

  

1. Considera ca convivencia no seu centro é :   

 Moi boa       

 Boa      

 Regular    

 Mala       

 Moi mala 

 

 

 

2. Na súa opinión, a convivencia escolar nos tres últimos anos foi:  

 Igual que agora  

 Mellorado lixeiramente 

 Mellorado drasticamente  

 Empeorado lixeiramente  

 Empeorado drasticamente 
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3. Con que frecuencia danse estas situacións nas súas clases? Especifique o número aproximado de 

alumnos/as por clase que realiza cada conducta 

 1. Nunca     2. As veces      3. A miúdo        4. Moi a miúdo 

 

 

 
                                       1               2              3                  4 

 

            Nº ALUMNOS/AS  

  1-5                 6-10               >10 

Desobedecer e  non 

respectar ao 

profesor 

       

Non cumprir as 

normas de 

comportamento na 

clase 

       

Interromper, 

molestar e non 

deixar dar  clase ao 

profesor 

       

Obedecer e 

respectar ao 

profesor 

       

Negarse a facer as 

tarefas asignadas 

       

Cumprir as normas 

de comportamento 

       

Chegar tarde a clase        

Entrar e saír de 

clase sen permiso 

       

Absentismo        

Facer as tarefas 

encomendadas 

       

Atender ás 

explicacións 

       

Provocar, ridiculizar 

o insultar aos 

profesores 

       

Respectar o horario        

Outras (especificar):  
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4. Con que frecuencia danse estas situacións no seu centro? 

 1. Nunca          2. A veces             3. A miúdo     4. Moi a miúdo 

 

 1 2 3         4 

Profesores que tratan correctamente aos alumnos/as     

Pais e nais que se relacionan correctamente cos profesores     

Disputas, falta de entendemento e de colaboración entre os 

pais/nais 

    

Traballo en equipo entre o profesorado     

Traballo  en equipo entre os pais/nais     

Traballo en equipo entre pais/nais e profesorado     

Disputas, falta de entendemento e de colaboración entre os 

profesores 

    

Disputas, falta de entendemento e colaboración entre 

Pais/nais e profesores 

    

Outras (especificar):  

 

 

 

 

5. Respecto ao coidado dos materiais, que sole ocorrer no seu centro?  

1. Nunca     2. A veces      3. A miúdo      4. Moi a miúdo 

 

 1 2 3           4 

Xeralmente se coida     

Rómpese material da clase e do centro     

Fan pintadas nas mesas, nas paredes, nos servizos…     

Rouban materiais     

Danan os vehículos e outras propiedades privadas     

Respectan a propiedade pública dos materiais do Centro     

Respectan a propiedade privada dos materiais de cada un      

Tiran vasoiras ao chan     

Danan as instalacións     

Outros (especificar): 
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6. Con que frecuencia observa este tipo de conductas nos alumnos/as do seu centro?  

1. Nunca       2. A veces         3. A miúdo         4. Moi a miúdo 

 

                                                                                                             1               2           3            4 

Agresións físicas     

Ameazar o insultar     

Obrigar a facer cousas que outro non  quere     

Roubar diñeiro ou material     

Traballar en grupo     

Axudar a algún compañeiro nas tarefas de clase     

Poñer alcumes ou rirse doutra persoa     

Non ter en conta a algún compañeiro e excluílo dun grupo de 

amigos 

    

Dicir mentiras o rumores sobre alguén     

Opoñerse a tratos negativas cara a outros     

Axudar a algún compañeiro nos seus problemas persoais     

Outros (especificar): 

 

 

 

7. Ata que punto considera que os profesores e os adultos do centro coñecen os problemas de 

convivencia entre o alumnado? 

 

 Nunca nos decatamos   

 A veces nos decatamos 

 A miúdo nos decatamos  

 Sempre que sucede nos decatamos 
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8. Cos recursos cos que conta o centro, que solución considera máis correcta para afrontar os 

problemas de convivencia que xorden no centro?  

1. Nada adecuado     2. Pouco adecuado     3. Adecuado    4. Moi adecuado 

 

                                                                                                               1            2            3           4 

Expor a mellora da convivencia como obxectivo central da 

intervención no Proxecto Educativo do Centro 

    

Acordar a aplicación rigorosa e sistemática das normas de 
convivencia   

    

Favorecer unha maior participación do alumnado e na  

solución de problemas  

    

Aplicar sancións estritas     

Facer máis grupos para alumnado con problemas de 

adaptación e aprendizaxe 

    

Deseñar e aplicar un Plan de Acción Titorial no que se aborde 

a disciplina e as normas de convivencia 

    

Adscribirse a plans e programas nos que se traballe 

convivencia 

    

Desenvolver en todos os membros da comunidade educativa 

habilidades socias de comunicación e resolución de conflitos  

    

Crear diferentes grupos de traballo e figuras no centro para 

promover unha mellor convivencia (grupos de mediación, 

titorías entre iguais, etc.) 

    

Outras formas (especificar): 

 

 

9. Para manter a disciplina no meu aula  

1. Nunca      2. A veces      3. A miúdo       4. Moi a miúdo 

Desde o primeiro día, establezo as normas a seguir na clase     

O primeiro día de clase debato cos meus alumnos/as as 

normas de convivencia e as facemos explícitas 

    

Son puntual para comezar as miña clases     

Ante cuestións que ameazan a convivencia da clase interveño 

rapidamente 

    

Utilizo os castigos porque soen dar bo resultado e manteño a 

orde na clase 

    

Sento aos alumnos/as de forma estratéxica para poder telos 

controlados 

    

Síntome impotente para manter a orde na clase     

Outras (especificar): 
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10. Cando hai conflitos de convivencia no  centro/aula e é vostede quen os afronta, soe resolvelos… 

1. Nunca      2. A veces       3. A miúdo        4. Moi a miúdo 

                                                                                                           1                2             3           4 

Dialogando para intentar chegar a acordos     

Con castigos colectivos o individuais (deixar sen recreo, sen 

viaxe de estudos, redución de nota, etc.) 

    

Con sancións (expulsión temporal del centro)     

Sermoneando     

Dando consellos aos alumnos     

Tratando o conflito entre todos (orientador, titor, especialistas, 

xefe de estudos e alumnado) 

    

Tratando o conflito na hora de titoría     

Enviando alumno/os ao director ou ao xefe de estudos     

Chamando aos pais/nais     

Non dándolle importancia e deixando pasar     

Non  facendo nada     

Outras formas (especificar): 

 

 

 

11. Nos meus contactos coas familias dos alumnos/as nos últimos anos, percibo que … 

1. Nunca         2. A veces       3. A miúdo       4. Moi a miúdo 

                                                                                                                        1                2            3           4 

Escoitan ao profesor e chéganse a acordos de actuación     

Escoitan ao profesor, pero non se chegan a acordos de 

actuación 

    

Recean da información do profesor e non asumen 

responsabilidades ante os problemas  

    

Non escoitan ao profesor e móstranse hostís cara a el     

Non acoden cando se lles convoca     

Mostran interese por os estudos dos fillos en fan un 

seguimento continuado da súa evolución escolar 

    

Mostran interese por os estudos dos fillos  pero non fan un 

seguimento continuado da súa evolución escolar 

    

Mostran interese por os estudos des seus fillos só no referinte 

aos resultados finais que reflictan as notas 

    

Non  amosan interese por os estudos dos seus fillos     

Outros (especificar): 
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12. Valore a importancia que teñen as seguintes causas nas conductas dos alumnos/as conflitivos: 

1. Pouco importante   2. Algo importante    3. Importante     4. Moi importante 

 

                                                                                                             1              2             3           4 

Aumento da intolerancia na sociedade     

Falta de disciplina escolar     

Características da personalidade do alumno/a     

Problemas familiares     

Falta de formación do profesorado en técnicas de solución de 

conflitos 

    

Contexto social     

A ampliación da idade de escolarización     

Tipo de organización e clima do centro     

A obrigatoriedade desta etapa educativa     

Outros (especificar): 

 

 

13. A continuación valore de 1 a 4 as seguintes frases sobre a convivencia escolar con seguinte criterio: 

1.  Nada de acordo   2.  Algo de acordo    3.  Bastante de acordo      4. Totalmente de acordo          

 

                                                                                                          1                 2            3            4 

Aínda que non cheguemos sempre a acordos, neste centro 

podemos manifestar as nosas  opinións de maneira aberta 

    

A maneira que o  equipo directivo aborda os problemas o 

conflitos é boa 

    

As regras e procedementos para tratar os problemas de 

disciplina son razoablemente coñecidos e compartidos por 

todos os membros da comunidade educativa 

    

Profesores e alumnado elaboramos conxuntamente un 

pequeno número de normas que se aplican de maneira 

razoable e construtiva 

    

Comunico con claridade aos alumnos/as que comportamento 

é adecuado e cal non, desde o inicio do curso 

    

Controlo rápida e axeitadamente as conductas disruptivas na 

clase 

    

Trato a todos/as os alumnos/as por igual e sen favoritismos     

No meu aula acéptanse as diferenzas individuais do  

alumnado e todos trátanse con respecto 

    

As interaccións cos meus alumnos/as son positivas e destaco 

os resultados do seu esforzo por aprender 
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Solicito e teño en conta as opinións dos meus alumnos para 

resolver os problemas que xorden en clase 

    

No meu aula os alumnos/as están dispostos a participar nas 

actividades que se lles propón e a axudarse e apoiarse 

mutuamente  

    

Coñezo a todos meus alumnos/as     

Coido que as expectativas que teño ante cada alumno/a 

inflúen na miña relación con el 

    

Propoño con frecuencia aos meus alumnos/as traballos en 

grupo o por parellas 

    

Colaboro activamente con outros profesores do centro e estou 

disposto a participar en actividades conxuntas 

    

 

 

14. Como considera que son as relacións e a comunicación: 

 
                   1.Moi malas      2. Malas     3. Boas      4. Moi boas 
 
                                                                                                                        1               2              3           4 
 

Entre os profesores     

Entre alumnos e profesores     

Entre alumnos     

Entre os profesores e o equipo directivo     

Entre as familias e os profesores     

Entre as familias     

 

 

15. Como cualificaría a súa formación sobre convivencia escolar:  

 Moi boa 

 Boa  

 Regular  

 Mala  

 Moi mala 

 

 

16. Que tipo de formación necesita sobre este tema?  

 Cursos teórico   

 Encontros profesores de diferentes tipos de centros  

 Proxectos a longo prazo  

 Encontros entre profesorado, familias e alumnado 

  Outras(especificar):_________________________________ 
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                     ENQUISA PARA O PROFESORADO AULA DE CONVIVENCIA 
 
 
 
Coa intención de avaliar os resultados da Aula de Convivencia e para facer as correccións 

oportunas, pedimos que cumprimentes esta enquisa. 

Moitas grazas pola vosa colaboración. 

 

 
1. En caso de que algún alumno/a fora a aula de convivencia, notaches algunha melloría na súa 

actitude? 

- En ningún caso 

- Só nalgúns casos 

- En bastantes casos 

- En todos os casos 

- Outros.......................................................................... 

 

 
 
 

2. Como reacciona o grupo/clase cando un alumno/a vai á aula de convivencia: 
 
 

- Non reaccionan 

- Corrixen en algunha medida as súas actitudes negativas 

- Non o toman en serio 

- Agradecen verse libres dun alumno/a molesto 

- Outros......................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 

3. Creo que a eficacia da aula de convivencia radica en que: 

 

- Liberarte de alumnos/as molestos nun momento determinado 

- Axuda a reflexionar a algúns alumnos/as 

- Motiva a reacción dalgúns pais/nais 

- Outros........................................................................................ 
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4. Que farías para mellorar a Aula de Convivencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Se é titor/a, que porcentaxe de respostas recibiches dos pais, nais ou titores legais á 
notificación que enviamos? 
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  ENQUISA SOCIOMÉTRICA PARA 1º, 2º, 3º E 4º CURSO DE  6  A 10 ANOS  
  

  
NOME..............................…APELIDOS............................................................  
  
CURSO................ CLASE..........  
  
  

1. Quen son os tres nenos ou nenas da túa clase cos que máis che gusta xogar?  

 
  
  
    Por que che gusta xogar con eles?  
  
  
 
 
2.   Quen son os tres nenos ou nenas da túa clase cos que menos che gusta xogar?  
  
  
 
 
     Por que non che gusta xogar con eles?  
 
 
  
  
 3.   ADIVIÑA quen é o neno ou a nena da túa clase que:  

  

 1.Ten moitos amigos e amigas....................................           

 2. Está triste moitas veces.......................................           

 3. Rise e está contento ou contenta moitas veces.......................................            

4. Axuda aos outros nenos e nenas.............................            

5. Non ten amigos ou amigas e moitas veces está só.................................           

 6. Insulta ou  pelexa con outros nenos e nenas............................          

  

4.  CANTO CHE GUSTA XOGAR OU ESTAR CON ?  

  
 
NOME E  APELIDOS 

 
MOITO 

 
REGULAR 

 
POUCO 
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                                                      FICHA 1 DE AUTOREFLEXIÓN 

 

Datos do alumno/a: 

Nome e Apelidos:                                                                 Curso: 

Data: 

Datos do mestre/a que envía o alumno/a: 

Nome e Apelidos: 

Area:                                                                

Datos do mestre/a que realiza a entrevista na Aula de Convivencia: 

Nome e Apelidos: 

As emocións e estados de ánimo forman parte do noso día a día. Non podemos nin debemos evitalas, xa 
que constitúen respostas que damos ante os distintos acontecementos que nos suceden. Pero as emocións 
manifestadas de xeito incontrolado, súbito e desproporcionado poden apropiarse da nosa capacidade de 
raciocinio, impedíndonos actuar de forma axeitada, polo que poden orixinar moitos conflitos que desexamos 
evitar. 
 
 
 

1. Cal creo que foi o motivo (causas) que desencadeo esta situación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cal foi a miña reacción? 
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3. Como actuaron as outras partes implicadas (compañeiros, mestres, etc)? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Reflexiono e recoñezo a miña parte de intervención no conflito 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Que consecuencias tivo a miña actuación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Como me sinto?, Por que? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Como creo que se sinte o mestre/a e os meus compañeiros/as? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Que faría eu se fora o mestre/a e algún neno/a se portara así comigo? 
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9.  Que podo facer para resolver esta situación para que non se volva a repetir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. A partir de agora. Cal pode ser a mellor maneira de actuar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ficha será realizada polo alumno/a axudado polo mestre/a de garda na Aula de Convivencia con quen 

analizará e modelará as reflexións que fai o rapaz/a. 

 

 

 

Unha vez realizada a ficha o rapaz/a terá que cumprimentar a ficha nº 1 Compromiso do alumno/a(dano 

moral) ou a ficha nº 1 Compromiso do alumno/a(dano material) da Aula de Convivencia. 

 

 
*Esta Ficha nº1 de Reflexión deberá ser entregada á xefatura de estudos que a gardará co resto da 

documentación da aula de convivencia. 
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                                         FICHA Nº 1: COMPROMISO ALUMNO/A (dano moral) 
 
 
 
 
Eu___________________________________________________ comprométome a reparar o dano 

causado a_____________________________________________(persoas afectadas) pola falta de 

respecto a súa persoa____________________________________ (insultándolle, mentindo, 

gritándolle................. e impedindo o desenvolvemento da clase) 

 

Para iso vou realizar as seguintes actividades(sinalar): 

o Pedir desculpas 

o Observar os aspectos positivos da persoa e dicirllos:_____________________________ 

______________________________________________________________________ 

o Intentar non interromper nin facer o gracioso/a cando o mestre/a está explicando. 

o Escoitar sempre ao que te din e non contestar de forma impulsiva faltando ao respecto. 

o Outras (indicar cales) 

 

 

 

 

Co compromiso de que non se volva a repetir 

 

 

Carril, _____ de_________________ do 202 

 

 

             Asdo. O alumno/a                                           

 

        _______________________________                   

 
 
 
 

*Esta ficha nº1 de compromiso deberá ser entregado á xefatura de estudos que o gardará co 

resto da documentación da aula de convivencia. 
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                                         FICHA Nº 1: COMPROMISO ALUMNO/A (dano material) 
 
 
 
 
Eu___________________________________________________ comprométome a reparar o dano 

causado ao material_____________________________________________(persoas, común ou do 

Centro) 

 

Para iso vou realizar as seguintes actividades(sinalar): 

o Pedir desculpas 

o Arranxalo, reparalo, mercar outro..... 

o Outras (indicar cales) 

 

 

 

 

Co compromiso de que non se volva a repetir 

 

 

 

 

Carril, _____ de_________________ de 202 

 

 

             Asdo. O alumno/a                                           

 

        _______________________________           

 

 

 

*Esta ficha nº1 de compromiso deberá ser entregado á xefatura de estudos que o gardará co 

resto da documentación da aula de convivencia. 
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                                           FICHA 2 DE AUTOREFLEXIÓN 

 

Datos do alumno/a: 

Nome e Apelidos:                                                                 Curso: 

Data: 

Datos do mestre/a que envía o alumno/a: 

Nome e Apelidos: 

Area:                                                                

Datos do mestre/a que realiza a entrevista na Aula de Convivencia: 

Nome e Apelidos: 

Unha vez lida a ficha que cumprimentaches a última vez contesta con atención ás seguintes 
preguntas: 

 

 
Escribe o teu compromiso da primeira ficha. 
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De todo o exposto: 
 

 Que saíu mal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por que pensas que foi así? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Que podes facer para que as cousas saian mellor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOVO COMPROMISO. 
   
 

 Para mellorar a miña actuación persoal comprométome a: 
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A segunda vez que o alumno/a acude á aula de convivencia, o alumno/a realizará esta segunda ficha de 

reflexión e será axudado polo mestre/a de garda na aula de convivencia, con quen analizará e modelará as 

reflexións que fai o rapaz/a. 

 

Unha vez realizada a ficha o rapaz/a terá que cumprimentar a ficha nº 2 de compromiso do alumno/a da 

aula de convivencia. 

 

 

*Esta ficha nº 2 de reflexión deberá ser entregada á xefatura de estudos que a gardará co resto da 

documentación da aula de convivencia. 
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                                FICHA Nº 2: COMPROMISO ALUMNO/A 
 
 

 
A primeira e segunda vez que pasaches pola “Aula de Convivencia” comprometícheste a: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cres que cumpriches os teus compromisos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Por que o rompiches? (Sinala a resposta correcta) 
 
 

a) Por esquecemento 

b) Por culpa doutras persoas. Que pasou para que digas iso? 

c) Outras razóns. Cales? 
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3. Como te sentes despois de romper os compromisos? Tes que ter en conta que a próxima vez 
terás outro tipo de corrección que xa non será a “Aula de Convivencia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Que estás disposto a facer para que non volva a suceder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agora vas facer un novo compromiso coa intención de que sexa respectado sempre. Unha persoa pode 
faltar a súa palabra e contradicir un acordo unha vez, pero non continuamente, máis aínda se temos en 
conta que o primeiro beneficiado es ti. A próxima ocasión non poderemos axudarte nesta Aula, posto que 
isto non serve para corrixir a túa conduta e a Dirección do Centro terá que tomar outras medidas segundo 
Plan de Convivencia do centro. 

 
 
 
 
 

 

Carril, _____ de_________________ de 202 

 

 

             Asdo. O alumno/a                                           

 

        _______________________________                   

 
 
 

*Esta ficha nº2 de compromiso deberá ser entregado á xefatura de estudos que o gardará co 

resto da documentación da aula de convivencia. 
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 C.E.I.P. PLURILINGÜE ROSALÍA DE CASTRO - CARRIL 
  CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 

  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

  Rúa do Colexio, nº 16 - Carril      36610 – VILAGARCÍA DE AROUSA  

  Teléfono e fax:  886.159.061       Email: ceip.rosalia.carril@edu.xunta.es 

 

 PARTE DE INCIDENCIAS (conduta disruptiva) 

A cumprimentar polo titor/a ou mestre/a especialista  

DATOS DO ALUMNO/A: 

Nome e apelidos:                                                        Curso: 

DATOS DO MESTRE/A: 

Nome e apelidos: 

Area:                                                                    Data:                                                  Hora: 

ANTECEDENTES: 

Conduta disruptiva habitual que presenta o alumno/a: 

 

MEDIDAS TOMADAS CON ANTERIORIDADE: 

 Charla individual co alumno/a                 Data: 

 Comunicación coa familia:     Telefónica      Reunión Persoal    Comunicación escrita              

Data: 

 Amoestación previa:  Non      Si         Tipo: 

Data: 

 Outras medidas reparadoras: 

Data: 

FEITOS ACAECIDOS: 

Lugar:                                      Data:                                       Hora: 

Breve relato dos feitos: 

Categorización: 

Desconsideración                Deterioro de material                             Ameazas 

Desobediencia                     Insultos                                                  Agresión 

Impide dar clases                 Berrar                                                    Outros (especificar): 
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1.- INTRODUCIÓN 

A educación en valores xustifícase pola necesidade de comprometernos a unhas normas 

sociais que están presentes na vida cotiá. Os valores serven para guiar as condutas das 

persoas. 

 

No noso centro, pretendemos incorporar procesos de ensino aprendizaxe relativos a valores 

de solidariedade, igualdade, diálogo, xustiza, responsabilidade e respecto. E por outra banda,  

ao considerar aos alumnos como membros da sociedade en que vive consideramos 

necesario dotalos duns valores cívicos e de convivencia pacífica, en contraposición á 

utilización da violencia, a discriminación, a inxustiza, o abuso, etc... 

 

O noso proxecto educativo contempla a educación en valores que se transmiten 

principalmente a través dos temas transversais nas distintas áreas para: 

1. Desenvolver o xuízo moral a través da formación de capacidades que permitan 

reflexionar sobre os conflitos que poidan presentarse e resolvelos adecuadamente. 

2. Adquirir os coñecementos necesarios para poder axuizar criticamente. 

3. Formar capacidades para facer coherente o xuízo e a acción moral. 

 

Só desta forma conseguiremos, ademais de ensinar, educar e construír unha personalidade 

humana e forte. Todos os valores que configuran a personalidade do ser humano son o 

fundamento do diálogo que fará posible a paz entre todos os pobos. 

 

Os valores unan vez interiorizados convértense en guías e pautas de conduta que nos 

axudan a aceptarnos e estimarnos tal como somos, construír os nosos propios criterios, 

establecendo unha relación equilibrada estando por encima dos propios intereses persoais. 

 

A nosa proposta de traballo céntrase na adquisición e interiorización de habilidades sociais 

utilizando unha metodoloxía útil e práctica, utilizando estratexias didácticas moi específicas: 

lecturas comentadas, debates, mesas redondas, xogos, estudo de casos, imitación de 

modelos…  Pero igualmente consideramos necesario que todos os implicados, alumnos, pais 

e profesores participemos de forma efectiva e coherente. 

Seleccionamos da Concreción curricular obxectivos e contidos conceptuais pero sobre todo 

actitudinais que  posteriormente concretaremos nos distintos bloques. 
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2.-XUSTIFICACIÓN 

As repercusións da falta de competencia social no alumnado son numerosas e complexas, 

aínda que poden resumirse nas seguintes:  

 

- As dificultades emocionais, sociais e de conduta derivadas da falta de habilidades 

sociais están en ocasións na base das dificultades de aprendizaxe do alumando. 

Noutros casos, son ditas dificultades de aprendizaxe as que parecen orixinar os 

problemas de competencia social, por exemplo, conflitos co mestre/a, compañeiros/as 

ou familia.  

 

- As dificultades ligadas á falta de competencia social afectan o benestar emocional e 

social do alumando, benestar que a escola debe promover como un ben en si mesmo. 

A escola debe educar, pero a educación que debe proporcionar a escola non se 

esgota en proporcionar ao alumnado coñecementos e habilidades que os capaciten 

profesionalmente. Quizais sexa un tópico, pero non por iso debemos esquecelo, que a 

escola debe educar para a vida, e para levar unha existencia feliz é necesario ter unha 

visión positiva dun mesmo e dos demais, relacionarse adecuadamente cos que lle 

rodean e ter amigos, entre outras capacidades vinculadas directamente ás habilidades 

sociais. 

 
No contexto escolar, as manifestacións infantís e adolescentes da falta de competencia social 

poden ser moi variadas: ansiedade, tristeza, retraimento social, problemas de concentración 

ou desinterese académico que conduce mesmo ao absentismo escolar, dificultades na 

relación cos compañeiros ou o profesor que se materializan en condutas disruptivas na aula 

ou mesmo en agresións ao mestre e os compañeiros, entre outras condutas antisociais.  

Interésanos destacar que aínda que sexan as manifestacións conductuais máis rechamantes 

-condutas disruptivas, agresións, etc.- as que con máis frecuencia reclamaron  a atención dos 

educadores, non podemos esquecernos daqueles alumnos/as con fenómenos conductuais 

máis situados na esfera do temor e a inhibición, xa que a escola debe dar resposta a todas 

as manifestacións dos déficits en habilidades sociais, e non só a aquelas que causan 

dificultades na convivencia escolar e no clima da clase.  
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É competencia e obrigación da escola promover as habilidades sociais do alumando. 

Ademais, a escola é o lugar máis adecuado para levar a cabo programas de ensino de 

habilidades. Son varias as razóns de tal idoneidade:  

 

 -  O adestramento en habilidades sociais é máis eficaz cando se realiza en grupo, dado que 

os outros nenos son unha importante fonte de aprendizaxe, xa sexa a través de procesos de 

imitación ou de aprendizaxe social, e proporcionan oportunidades únicas para o exercicio 

destas condutas.  

- Os compañeiros/as son unha importante fonte de apoio emocional para estas 

aprendizaxes.  

 

Este programa de Habilidades Sociais elabórase de acordo co DECRETO 8/2015, do 8 de 

xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación 

da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 

 

Artigo 24. Medidas complementarias para a mellora da convivencia 

1. O departamento de orientación de cada centro elaborará e desenvolverá un programa que 

contribúa á adquisición de habilidades e competencias sociais por parte do alumnado como 

complemento das medidas correctoras das condutas contrarias á convivencia, dirixido ao 

alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de mellorar a 

súa integración no centro docente. 

Así mesmo, elaborarase e desenvolverase un programa que contribúa á adquisición de 

habilidades e competencias sociais específico para aquel alumnado que, como consecuencia 

da imposición das medidas correctoras, estea temporalmente privado do seu dereito de 

asistencia ao centro. Este programa aplicarase coordinadamente entre o departamento de 

orientación e o profesorado titor, que procurarán implicar o resto do profesorado e as familias 

e, de ser o caso, os servizos sociais correspondentes, para lograr conxuntamente o 

desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións propostas. 

 

2. Poderán desenvolverse, ademais, programas que supoñan a incorporación de aspectos 

relacionados co autoconcepto e a autoestima, a xestión pacífica de conflitos, a dinámica de 

grupos, traballo cooperativo, educación afectivo-sexual e a igualdade entre homes e mulleres. 
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3- QUE SON AS HABILIDADES SOCIAIS? 

As HABILIDADES SOCIAIS son un conxunto de capacidades que permiten á persoa manter 

adecuadamente unha interacción social, expresar sentimentos, pensamentos, actitudes, 

desexos, opinións, etc. de maneira asertiva, é dicir respectando os dereitos dos demais. 

A definición máis integradora é a recollida por Gil (1993), que as define como condutas 

aprendidas (e por tanto, poden ser ensinadas), que se manifestan en situacións interpersoais, 

socialmente aceptadas (o que implica ter en conta normas sociais e normas legais do 

contexto sociocultural no que teñen lugar, así como criterios morais), e orientadas á 

obtención de reforzamentos ambientais ou auto reforzos. 

 

Como características máis relevantes das habilidades sociais destacamos as seguintes: 

1. As habilidades sociais son condutas manifestas, observables, que se mostran en 

situacións de interacción social. Tales capacidades poden ensinarse e/ou mellorarse a 

través da aprendizaxe reforzada socialmente, xa sexa de carácter incidental ou como 

consecuencia dun adestramento específico.  

2. As habilidades sociais están orientadas á obtención de determinados obxectivos ou 

reforzos. O tipo de reforzamento pode ser:   

a. Reforzamento ambiental: inclúe a consecución de obxectivos de carácter material e/ou  

social, como obter recoñecemento público, aumentar o número de amigos, etc.  

b. Auto reforzo: ser socialmente competente proporciona gratificacións persoais ao 

sentirse capaz de desenvolver determinadas habilidades de maneira eficaz nas 

situacións de interacción, o que leva  pensamentos positivos que aumentan a 

autoestima.  

3. As habilidades sociais son respostas específicas a situacións específicas. Para que 

unha conduta sexa socialmente eficaz deben terse en conta as variables que interveñen 

en cada situación na que se exhibe a destreza social. Sinálanse os seguintes 

determinantes situacionais:   

a. As áreas ou contextos sociais nos que habitualmente se desenvolve o suxeito: familiar 

ou escolar.  

b. As persoas coas que se relaciona o suxeito e as súas características: sexo, idade, 

familiaridade, etc.  

4. As habilidades sociais están constituídas por diversos compoñentes, que se 

encadran de maneira integrada en tres  sistemas de resposta:  
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a. Compoñentes condutuais: condutas concretas que implican, á súa vez, elementos non 

verbais, paralingüísticos e verbais.  

b. Compoñentes cognitivos: percepción, atribución ou interpretación do significado das 

distintas situacións de interacción social.   

c. Compoñentes fisiolóxicos: elementos afectivos e emotivos e os seus correlatos 

psicofisiolóxicos (ansiedade, ritmo cardíaco, etc.).  

A exhibición dunha habilidade social determinada esixe a combinación adecuada deste tres 

compoñentes. 

 

4.-HABILIDADES SOCIAIS E ESTILOS DE RELACIÓN 

Cada persoa ten o seu estilo de relación cos demais, o cal depende de factores como a 

personalidade e as experiencias de aprendizaxe social. Os expertos establecen  tres estilos 

básicos: 

A)INHIBIDO - PASIVO: Non di nada sobre o comportamento que lle molesta, evita actuar por 

medo, aborda a situación usando camiños indirectos que denotan inseguridade. Permite que 

os demais lle pisen, non defende os seus intereses, fai o que din os outros sen importar o 

que el mesmo pensa. Non fai respectar os seus dereitos. 

B)  AGRESIVO: Demanda un cambio inmediato nos demais, usa a intimidación, o sarcasmo, 

ou apela á violencia física. Aparecen condutas de pelexa, acusación, ameaza. Non ten en 

conta os sentimentos nin os dereitos dos demais, para conseguir os seus obxectivos. 

C) ASERTIVO: un estilo ADECUADO porque axuda a realizar os seus obxectivos 

interpersoais. Expresa o que quere, de modo directo e honesto, indica claramente o que 

desexa da outra persoa pero mostrando respecto por ela. Defende os seus propios intereses, 

expresa opinións libremente. Non permite que os demais se aproveiten, obtén o que desexa 

sen ocasionar trastorno nos demais. 

 

A asertividade é a arte de expresar clara e concisamente os teus desexos e necesidades a 

outra persoa mentres es respectuoso co punto de vista do outro. 
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5.- OBXECTIVOS XERAIS 

 Desenvolver o auto coñecemento de si mesmo, a identidade persoal, o autoconcepto. 

 Identificar os sentimentos nun/a mesmo/a e nos demais, expresándoos de forma 

correcta e precisa. 

 Dialogar e participar en conversacións e situacións de interacción entre iguais. 

 Facer uso dos xestos como elementos non verbais da comunicación. 

 Traballar en equipo compartindo as cousas e as responsabilidades, aprendendo a 

comunicarse, a cooperar, a ser solidario e a respectar as regras do grupo. 

 Solucionar eficazmente problemas de relación social que xorden na vida cotiá. 

 Reforzar socialmente aos demais mediante o eloxio de condutas positivas. 

 Comunicar aos demais os propios desexos ou peticións con cortesía e amabilidade. 

 Distinguir entre críticas xustas e inxustas. Admitilas, no seu caso, e expresar 

educadamente os desacordos. 

 Manexar aqueles pensamentos negativos que deterioran a autoestima e a 

competencia social, substituíndoos por outros máis eficaces. 

 Aprender a tomar decisións de forma rápida, correcta e oportuna para polas en 

práctica en situacións cotiás de carácter individual e/ou grupal. 

 

6.- TÉCNICAS DO ADESTRAMENTO EN HABILIDADES SOCIAIS 

1) Instrucións 

Son explicacións claras e concisas, centradas na conduta que vai ser obxecto de 

adestramento en cada sesión. De cara a unha maior eficacia deben incluír:   

a. Información específica sobre os comportamentos adecuados. 

b. Razóns que xustifiquen a importancia das devanditas condutas, así como da 

necesidade de executalas. Neste sentido, é importante implicar ao propio suxeito 

neste proceso, de forma que sexa el mesmo quen suxira exemplos ou dea razóns que 

xustifiquen o novo comportamento. 

c. Para facilitar a súa comprensión e recordo, deben incluír información breve, en frases 

curtas, cunha linguaxe intelixible (evitando tecnicismos innecesarios) no que se 

empreguen categorías explicativas explícitas, claras e usuais, e repítanse os 

conceptos fundamentais.  
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2) Modelado  

Consiste na exhibición, por parte dun “modelo”, dos  patróns adecuados daqueles 

comportamentos que son obxecto de adestramento.  

Os seus obxectivos céntranse en:  

a. Proporcionar aos suxeitos a oportunidade de observar formas posibles de desenvolver 

as condutas que posteriormente deberán ensaiar. 

b. Facilitar a aprendizaxe de condutas novas, así como a inhibición e/ou desinhibición de 

condutas existentes no repertorio conductual do suxeito.   

3) Ensaio conductual  

Consiste na práctica por parte dos suxeitos dos comportamentos obxectivo, previamente 

observados nos “modelos”. Esta práctica repítese tantas veces como sexa necesario ata que 

os suxeitos alcancen o nivel de execución adecuado.  

Consta de tres modalidades:   

a. Ensaio real: o suxeito ten a oportunidade de practicar as condutas obxectivo con 

outro/s interlocutor/é nunha situación social, xa sexa real ou simulada. 

b. Ensaio encuberto: o suxeito debe imaxinarse executando as condutas, ben nun 

contexto de adestramento ou proba, ben nun contexto da vida real. 

c. Ensaio mixto: empréganse as modalidades anteriores dunha forma combinada.  

4) Retroalimentación  

Nesta fase proporciónase información correcta e útil ao suxeito acerca da actuación que tivo 

no ensaio condutual. O seu obxectivo é moldear as condutas do suxeito, de forma que vaia 

conseguindo progresivamente un nivel de execución o máis idóneo posible. En definitiva,  

preténdese que o suxeito saiba que condutas executou correctamente e cales debe mellorar. 

Debe efectuarse de forma  inmediata á realización dos ensaios. 

A retroalimentación pode ser proporcionada por membros expertos do equipo de 

adestramento, polos compañeiros e, tamén, polo propio suxeito. É fundamental que este 

analice a súa actuación, co fin de que desenvolva unha capacidade de autoobservación e de 

autovaloración do impacto do seu comportamento sobre si mesmo e sobre a contorna social.  

5) Reforzo  

Esta técnica consiste en proporcionar aos suxeitos a motivación necesaria para que afronten 

as melloras que van obtendo e continúen de forma eficaz os adestramentos. Resulta crucial 

para moldear as condutas e asegurar o mantemento das mesmas.  

O reforzo pode ser verbal (expresado en forma de encomios, recoñecemento de méritos ou 

aprobación da conduta do suxeito) ou material (adoita ser máis utilizado con nenos con 
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necesidades educativas especiais). Así mesmo, pode ser proporcionado por membros 

expertos do equipo de adestramento, por outros compañeiros do grupo e polo propio suxeito. 

Neste último caso, o suxeito ha de saber valorar o seu comportamento e proporcionarse o 

reforzo adecuado, sen infraestimar nin sobreestimar os seus logros.   

6) Estratexias de xeralización  

Refírense a a manifestación dos comportamentos en condicións distintas ás da  aprendizaxe 

ou adestramento inicial. Os seus obxectivos concrétanse nos seguintes:   

a. Mantemento: manifestación do comportamento en momentos posteriores. 

b. Transferencia: manifestación do comportamento en contextos diferentes a aquel en 

que se aprendeu.  

Unha das principais estratexias de xeralización centradas no ambiente real son as “tarefas 

para casa”, que consisten en tarefas precisas, similares ás adestradas, e que se programan 

para que o suxeito execúteas en condicións da vida real.  

 

Na táboa 1 exponse, de maneira esquemática, as técnicas comentadas e os seus 

respectivos obxectivos 

 

 

 

 

 

Técnicas empregadas nos Adestramentos en Habilidades Sociais 

 
Técnicas 

 
Obxectivos 

 
Instrucións 

 
Informar as condutas adecuadas 

 
Modelado 

 
Facer demostracións das condutas adecuadas 

 
Ensaio condutual 

 
Práctica das condutas 

 
Retroalimentación e 
reforzo 

 
Moldeamento e mantemento das condutas exhibidas polo suxeito 

 
Estratexias de 
xeneralización 

 
Facilitar a xeneralización das condutas aprendidas 
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7.- PROGRAMA DE TRABALLO 

Proposta para todos os niveis: 

Plan de Convivencia. 

seu grupo de referencia. 

Programa iníciase en 4 anos. 

responsables de levalo a cabo son os/as titores/as. 

Programa. 

Grupo I: Habilidades Sociais Básicas:   

1. Escoitar. 

2. Falar amablemente. 

3. Falar con firmeza. 

4. Dar as Grazas. 

5. Recompensarse uno mesmo. 

6. Pedir Axuda. 

7. Pedir un Favor. 

8. Ignorar a alguén. 

Grupo II: Habilidades Relacionadas coa Escola: 

9. Facer unha Pregunta. 

10. Seguir Instrucións. 

11. Tentar Cando é Difícil. 

12. Interromper. 

Grupo III: Habilidades Para Facer Amizades: 

13. Saudar a Outros. 

14. Interpretar a Outros. 

15. Unirse a un Grupo. 

16. Esperar a Quenda. 

17. Compartir. 
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18. Ofrecer Axuda. 

19. Pedirlle a Alguén que Xogue. 

20. Participar nun Xogo. 

Grupo IV: Manexo dos Sentimentos: 

21. Coñecer os Propios Sentimentos. 

22. Manexar o sentirse Excluído. 

23. Buscar a alguén con quen falar. 

24. Enfrontarse co Medo. 

25. Decidir Como sente Alguén. 

26. Mostrar Afecto. 

Grupo V: Alternativas ante a Agresión:  

27. Enfrontar o ser Molestado. 

28. Manexar o Enfado. 

29. Decidir se é Xusto. 

30. Resolver un Problema. 

31. Aceptar as Consecuencias. 

Grupo V: Manexo da Tensión: 

32. Relaxarse. 

33. Manexar os Erros. 

34. Ser Honesto. 

35. Saber Cando Contar Algo. 

36. Enfrontarse coa derrota. 

37. Querer ser o Primeiro. 

38. Dicir  “Non”. 

39. Aceptar  “non” por resposta. 

40. Decidir Que facer. 
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GRUPO I: HABILIDADES SOCIAIS BÁSICAS. 

 

HABILIDADE 1:  ESCOITAR 

PASOS:   

1. MIRAR: Traballaremos a importancia de mirar á persoa que está a falar.  Sinalaremos 

que ás veces un pode pensar que alguén non o está escoitando, aínda que realmente 

o estea facendo.  Mostraremos que realmente estamos escoitando. 

2. QUEDAR QUIETO: Lembraremos que quedar quieto significa manter mans e pés 

quietos e non falar cos amigos mentres se escoita. 

3. PENSAR: Motivaremos para que pense sobre o que a persoa está a dicir e asegúrese  

de que  entende se a persoa está a lles pedir que fagan algo. 

 

Darémoslle un sinal especial para escoitar. 

 

HABILIDADE 2: FALAR AMABLEMENTE 

PASOS: 

1. USAR UNHA MIRADA AMABLE: Reflexionaremos sobre como o corpo e as 

expresións faciais poden dar unha impresión amable (amigable) ou hostil.  O mestre 

pode representar expresións faciais e posturas do corpo diferentes para axudar aos 

nenos a identificar o que é amable. 

2. USAR UNHA VOZ AMABLE: farémoslle ver que unha voz amable é unha voz "para 

usar en espazos pechados" - non forte, como a que poderían usar en exteriores, ou 

estando enfadados, ou lamentándose.    Axudarémoslle a que se dea conta de que a 

miúdo non é tanto o que se di senón a forma en que isto se expresa.  

HABILIDADE 3:  FALAR CON FIRMEZA 

PASOS: 

1. CANDO?  Traballaremos situacións nas que eles deben falar con firmeza. 

2. USAR UNHA MIRADA ENÉRXICA: Reflexionaremos con eles sobre a postura do 

corpo e as expresións faciais que mostran unha mirada enérxica (firme).  Distinga esta 

mirada dunha mirada de enfado (Ex. mostrando os dentes apertados) e unha mirada 

amigable (Ex. sorrindo). 
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3. USAR UNHA VOZ FIRME: Sinalaremos que unha voz firme ou enérxica é unha 

lixeiramente máis forte que unha amigable e coa cal as palabras se din máis 

claramente.   

HABILIDADE 4:  DAR  AS  GRAZAS 

PASOS: 

1. FOI BO FACELO? Falaremos cos nenos sobre cousas boas que os pais, os mestres e 

os amigos fan para os outros.  Dígalles aos nenos que “Dar as Grazas” é unha 

maneira de facer saber a alguén que un está contento co que esa persoa fixo. 

2. CANDO?  Discuta con eles sobre os momentos apropiados para dar as grazas (é dicir, 

cando a persoa non está ocupada). 

3. DICIR "GRAZAS".  Faremos saber aos nenos que eles poden dicirlle á persoa o por 

que están a lle dicir grazas.  

Faremos ver que hai outras maneiras de dicir grazas: sorrir, dar un abrazo, facer algo amable. 

HABILIDADE 5:  RECOMPENSARSE UN  MESMO 

PASOS: 

1. COMO O FIXO?  Reflexionaremos cos nenos sobre as maneiras de avaliar o 

desempeño propio.  Estas poderían incluír o sentir que algo foi moi difícil pero aínda 

así un tentou facelo, escoitar a alguén que eloxia o propio esforzo, ou ter un 

sentimento bo sobre como un fixo algo. 

2. DICIR "QUE BEN O FIXEN!"  Discutiremos con eles sobre o sentimento de estar 

orgulloso dun mesmo.  Faremos falar aos nenos de momentos nos cales eles se 

sentiron desta maneira.   

HABILIDADE 6:  PEDIR  AXUDA 

PASOS:  

1. TENTALO: Falaremos  sobre a importancia de tentar facer as cousas uno mesmo 

primeiro.  Ás veces as persoas piden axuda en lugar de tentar algo difícil eles sós, 

pero realizar unha actividade difícil por si mesmos pode darlles un sentimento de 

orgullo propio. 

2. DICIR "EU NECESITO AXUDA".  Reflexionaremos ao redor de que  ás veces é 

frustrante cando algo é difícil, pero recalque a importancia de “falar amablemente” 

(Habilidade 2).  O neno tamén pode  “dicir grazas” (Habilidade 4) despois da axuda 

recibida 
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HABILIDADE 7. PEDIR UN  FAVOR  

PASOS:  

1. QUE QUERE? Explicaremos que esta habilidade pode usarse para expresar as 

necesidades ou desexos dos nenos, pero que o favor pedido debe ser xusto.  

PLANEAR QUE DICIR: Falaremos sobre a importancia de planear que dicir e fágalles 

pensar en varias maneiras de preguntar.   

2. PREGUNTAR: Lembraremos a importancia de “falar amablemente” (Habilidade 2). 

3. DICIR "GRAZAS".   (Habilidade 4). 

 
HABILIDADE 8.   IGNORAR A ALGUÉN 

PASOS:  

1. MIRAR CARA A OUTRO LADO: Dirémoslle  que non mire á persoa que quere evitar.  

Pode voltear a súa cabeza, poden mirar a un amigo, poden coller un libro ou xoguete 

para miralo. 

2. "PECHAR"  OS OÍDOS: Dirémoslle que non escoite o que a outra persoa está a dicir.  

Se se supón que eles están a escoitar a alguén máis, entón poden continuar 

escoitando a esa persoa. 

3. ESTAR CALADO: Lembraremos que non lle diga nada á persoa que está a lle 

incomodar. 

 

GRUPO II: HABILIDADES RELACIONADAS COA ESCOLA 

 
HABILIDADE 9.  FACER  UNHA  PREGUNTA  

PASOS:  

1. QUE PREGUNTAR?  Fale cos nenos sobre que necesitan eles preguntar e como 

decidir se a pregunta é realmente necesaria.  Axúdelles a planear o que necesitan 

preguntar. 

2. A QUEN PREGUNTAR?  Discuta con eles sobre como decidir se deben preguntarlle 

ao mestre, aos pais, ou a alguén máis. 

3. CANDO PREGUNTAR?  Fale sobre como escoller un momento bo para preguntar (Ex. 

cando a outra persoa non está ocupada). 

4. PREGUNTAR: Enfatizaremos a importancia de “falar amablemente” (Habilidade 2). 
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HABILIDADE 10. SEGUIR INSTRUCIÓNS 

PASOS:  

1. ESCOITAR: Repasaremos “Escoitar” (Habilidade I).  Discuta sobre a importancia de 

que os nenos demostren que están a escoitar. 

2. PENSAR:  Lembrarémoslle que pense sobre o que está a escoitar. 

3. PREGUNTAR SE É NECESARIO: ANIMARÉMOSLLE  a preguntar cando non 

entendan algo. 

4. FACELO. 

HABILIDADE 11. TENTAR CANDO É DIFÍCIL 

PASOS: 

1. DETERSE E PENSAR: Falaremos sobre o sentimento de frustración e sinalaremos  

que moitas persoas se senten así cando algo é difícil.  

2. DICIR "É DIFÍCIL, PERO TENTAREINO": Reflexionaremos con eles acerca de sentirse 

orgulloso de si mesmo cando algo é difícil de facer pero uno téntao.   Tamén 

aclararemos que está “ben” tentar e fallar. 

3. TENTALO: Sinalaremos que, nalgúns casos,  unha persoa pode necesitar tentar máis 

dunha vez para lograr algo. 

 

HABILIDADE 12. INTERROMPER 

PASOS:  

DECIDIR SE É NECESARIO: Discutiremos  sobre cando é apropiado interromper. 

1. CAMIÑAR ATA A PERSOA. 

2. ESPERAR: Salientaremos a importancia de esperar sen falar.  Dirémoslle que espere 

ata que a persoa deixe de falar e os mire. 

3. DICIR "PERMISO" (Ou, "PERDON"): Despois de dicir isto, pode preguntar o que  

necesite. 
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GRUPO III: HABILIDADES PARA FACER AMIZADES 

 
HABILIDADE 13.   SAUDAR  A OUTROS.   
PASOS: 

1. SORRIR. 

2. DICIR "OLA …”:  Motivarémoslle para que use o nome da persoa, se o coñece. 

3. SEGUIR CAMIÑANDO: Este paso debe usarse se se supón que está desprazando 

xunto co grupo ou se non coñecen ben á persoa que saúda.   Os nenos poden 

empezar daquela unha conversación, se a persoa con quen falan é coñecido. 

 
HABILIDADE 14. INTERPRETAR AOS DEMAIS 

PASOS: 

1. MIRAR Á CARA: Discutiremos sobre a importancia de observar as diferentes 

expresións faciais como sorrir, engurrar o ceño, apertar os dentes, e outras. 

2. OBSERVAR O CORPO: Falaremos sobre os sentimentos que mostran as diferentes 

posicións do corpo dunha persoa, como agachar a cabeza, empuñar as mans, pór as 

mans na cadeira e así sucesivamente. 

HABILIDADE 15.UNIRSE A UN GRUPO 

PASOS:  

1. ACHEGARSE: Sinalaremos que debe estar bastante preto de onde a actividade está a 

ter lugar. 

2. OBSERVAR: Dirémoslle que mire a actividade en desenvolvemento e espere unha 

pausa.  Discutiremos a importancia de escoller un momento bo para levar a cabo o 

próximo paso (é dicir, antes de que a actividade empezase outra vez ou cando haxa 

un descanso na actividade). 

3. PREGUNTAR: Farémoslle pensar en posibles cousas para dicir, como "Iso parece 

divertido!  Podería eu xogar, tamén?”.  Salientaremos a importancia de “falar con 

firmeza”.(Habilidade 3). 

 

 

 

 

 



“Programa de Habilidades Sociais. CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro” 
 

 

18 

 

 

HABILIDADE 16.  ESPERAR A QUENDA 

PASOS:  

DICIR "É DURO ESPERAR, PERO EU PODO FACELO": Reflexionaremos  sobre como se 

senten  cando teñen que esperar. 

1. ESCOLLER:   

A. Esperar Calados: Discutiremos que esta opción significa non falar nin molestar 

a ninguén e lembrar non enfadarse nin sentirse frustrado. 

B. Facer Algo diferente: Falaremos sobre que cousas poderían facer os nenos, 

mentres están a esperar. 

2. FACELO. Debe realizar unha das opcións anteriores. 

HABILIDADE 17. COMPARTIR 

PASOS: 

1. FACER UN PLAN PARA COMPARTIR: Discutiremos sobre os diferentes plans que  

podería facer, como xogar xuntos cun xoguete ou ter cada neno unha quenda co 

xoguete por un período fixo de tempo. 

2. PREGUNTAR: Lembrarémoslle a importancia de “falar amablemente” (Habilidade 2) 

ao preguntarlles aos amigos se aceptan o plan. 

3. FACELO: Falaremos sobre a importancia de desenvolver o plan ata que se elixa un 

plan diferente. 

HABILIDADE 18. OFRECER AXUDA 

PASOS: 

1. DECIDIR SE ALGUÉN NECESITA AXUDA: Falaremos sobre como diferenciar cando 

alguén podería querer ou necesitar axuda. 

2. PREGUNTAR: Discutiremos as maneiras apropiadas de preguntar, como dicir: "Podo 

axudalo?" ou "Como podo axudalo?”. 

3. FACELO. 
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HABILIDADE 19. PEDIRLLE A ALGUÉN QUE XOGUE 

PASOS: 

1. DECIDIR SE UN QUERE FACELO: Discutiremos sobre como decidir se un quere 

xogar con alguén ou se preferiría xogar só.  Sinalaremos que pode haber momentos 

nos cales un sente mellor estando só. 

2. DECIDIR CON QUEN: Falaremos sobre a quen podería escoller o neno. 

3. SOLICITALO: Discutiremos e practicaremos maneiras de facer a solicitude. 

HABILIDADE 20. PARTICIPAR NUN XOGO 

PASOS: 

1. COÑECER As REGRAS: Falaremos sobre o feito de que todos os que xogan deben 

estar de acordo coas regras antes de que o xogo empece. 

2. QUEN VAI PRIMEIRO?  Discutiremos sobre as maneiras de decidir, como tirar un 

dado ou permitir á outra persoa comezar. 

3. ESPERAR A súa QUENDA: Faremos énfase na importancia de prestar atención ao 

xogo e mirar e esperar a propia quenda. 

 

GRUPO IV: MANEXO DOS SENTIMENTOS 

 
HABILIDADE 21.        RECOÑECER OS PROPIOS SENTIMENTOS 

PASOS:  

1. PENSAR SOBRE O QUE PASOU: Reflexionaremos sobre a importancia de discutir o 

que pasou, e que puido causar o sentimento.  Tamén falaremos sobre os sinais 

corporais dos nenos que indican cando están a ter un sentimento forte. 

2. DECIDIR SOBRE O SENTIMENTO: Discutiremos sobre unha variedade de 

sentimentos, como enfado, felicidade, frustración, temor, e así sucesivamente. 

3. DICIR "EU SÍNTOME…......" 
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HABILIDADE 22.        MANEXAR O SENTIRSE  EXCLUÍDO 

PASOS: 

1. DECIDIR QUE PASOU: Reflexionaremos sobre situacións nas que  pode sentirse 

excluído e axudarémoslle a decidir que lle fixo sentir desa maneira.  Falaremos sobre 

os motivos polos que alguén pode non ser incluído  

2. ESCOLLER: 

A. Unirse ao Grupo: Para isto,  necesita aprender xa “unirse” (Habilidade 15). 

B. Facer algo diferente: Ofreceremos ideas sobre outras cousas que podería facer.   

3. FACELO: Escoller unha das opcións anteriores. 

HABILIDADE 23.      BUSCAR A ALGUÉN  CON QUEN FALAR 

PASOS: 

1. DECIDIR SE UN NECESITA FALAR CON ALGUÉN: Discutiremos sobre os momentos 

nos cales algo podería estarlles molestando e quixesen falar con alguén sobre iso.  

Isto podería ocorrer cando se senten tristes ou necesitan axuda para resolver un 

problema. 

2. QUEN?  Decidir con quen falar (é dicir, un dos pais, un mestre, ou un amigo). 

3. CANDO?  Decidir cando sería un momento adecuado para solicitar ser escoitado (é 

dicir, cando a persoa non está ocupada con algo ou alguén máis). 

4. DICIR "NECESITO FALAR CONTIGO": Salientaremos a importancia de “falar 

amablemente” (Habilidade 2) para dicir isto. 

HABILIDADE 24. ENFRONTAR O MEDO 

PASOS: 

1. DE QUE?  Discutiremos sobre as situacións que causan medo aos nenos. 

2. ESCOLLER:   

A. Buscar a alguén con quen falar” (Habilidade 23). 

B. Relaxarse, referirse a “relaxarse” (Habilidade 32). 

3. FACELO: Debe escoller unha das opcións anteriores. 
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HABILIDADE 25. DECIDIR COMO SE SENTE  ALGUÉN 

PASOS:  

1. MIRAR Á PERSOA: Discutiremos sobre diversos sentimentos, como a frustración, o 

anoxo, a felicidade, o medo e así sucesivamente.  Axudaremos aos nenos a describir 

os sinais do corpo e as palabras que corresponden a estes sentimentos. 

2. NOMEAR O SENTIMENTO. 

3. PREGUNTAR: Decidiremos se preguntarlle á persoa se se está sentindo desa maneira 

ou se un pode facer algo para axudarlle.  Se a persoa parece moi enfadada ou 

perturbada, sinalaremos que podería ser mellor esperar ata que estea tranquila. 

HABILIDADE 26. MOSTRAR AFECTO 

PASOS: 

1. DECIDIR SE UN ESTÁ A SENTIRSE BEN CON ALGUÉN: Reflexionaremos sobre 

como decidir se un ten sentimentos positivos cara a alguén.  Falaremos sobre as 

persoas a quen podería querer demostrar o seu afecto (os amigos, os pais e os 

mestres, pero non cos estraños). 

2. ESCOLLER: 

A. DICILO: Falaremos sobre cousas que  podería dicir aos amigos, pais, ou 

mestres. 

B. ABRAZAR. 

C. FACER ALGO: Discutiremos cousas agradables que poderían facerse para 

demostrarlle afecto a alguén. 

3. CANDO?  Falaremos sobre os momentos apropiados para demostrar afecto. 

4. FACELO: Debe escoller unha destas opcións. 

 

GRUPO V: ALTERNATIVAS ANTE A AGRESIÓN 

HABILIDADE 27. ENFRONTARSE CON SER  MOLESTADO 

PASOS: 

1. DETERSE E PENSAR: Discutiremos sobre a importancia de darse tempo uno mesmo 

antes de reaccionar e das probables consecuencias de revirar ou actuar de modo 

agresivo.  Falaremos sobre as razóns polas que as persoas molestan ou amolan (para 

facer enfadar a outros ou chamar a súa atención). 
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2. DICIR "POR FAVOR, PARA!": Salientaremos a importancia de “falar con firmeza” 

(Habilidade 3) e practique esta habilidade. 

3. AFASTARSE: Este paso é importante para axudar a deter a situación molesta.  

Despois de afastarse, o neno pode necesitar usar outras habilidades, como “buscar a 

alguén con quen falar” (Habilidade 23) ou “Relaxarse” (Habilidade 32). 

HABILIDADE 28. MANEXAR O SENTIRSE ENFADADO   

PASOS: 

1. DETERSE E PENSAR: Reflexionaremos sobre a importancia de deterse e non facer 

nada.  Falaremos sobre as consecuencias de reaccionar  ao sentimento de estar 

enfadados dunha maneira negativa (Ex. pegándolle á persoa).  Tamén discutiremos 

que deterse e pensar dálle tempo  para buscas outras opcións. 

2. ESCOLLER: 

A. “Tartaruga”: Dirémoslle que actúe como as tartarugas e que se escondan nas 

súas caparazones onde non poidan ver á persoa con quen están enfadados. 

B. Relaxarse: Remitirémonos  a “Relaxarse” (Habilidade 32). 

C. Buscar a alguén con quen falar: Discutiremos sobre persoas con quen poden 

falar os nenos.   

3. FACELO: Debe escoller unha destas opcións. 

HABILIDADE 29.    DECIDIR SE É XUSTO 

PASOS: 

1. PENSAR COMO sente O OUTRO: Discutiremos sobre como os demais poden 

sentirse nunha situación que non é xusta.  Falaremos sobre como sente  cando 

percibe cousas que non son xustas. 

2. QUE PODE FACERSE?  Decidir se hai algo que podería facerse para que a situación 

sexa máis xusta (Ex. Compartir). 

3. FACELO. 

HABILIDADE 30.   RESOLVER  UN  PROBLEMA 

PASOS: 

1. DECIDIR CAL É O PROBLEMA: Necesitará axuda para definir cal é o problema. 

2. PENSAR EN OPCIÓNS: Xeremos  alternativas diferentes que poderían escoller e 

discuta as consecuencias probables de cada opción. 



“Programa de Habilidades Sociais. CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro” 
 

 

23 

 

3. FACER UN PLAN: Decidiremos que opción tentar e facer un plan sobre como levala a 

cabo. 

4. FACELO. 

HABILIDADE 31. ACEPTAR AS CONSECUENCIAS 

PASOS: 

1. DETERSE E PENSAR: Salientaremos que este paso lle dará tempo de tranquilizarse e 

seguir o resto dos pasos. 

2. DECIDIR SE UN ESTÁ EQUIVOCADO: Discutiremos  sobre o feito de que está ben 

que  estea equivocados ás veces. 

3. DICIR "SI, EU FÍXENO.  SÍNTOO": Salientaremos a importancia de “falar 

amablemente” (Habilidade 2) ao desculparse e ser honestos ao admitir facer algo. 

4. SEGUIR AS INSTRUCIÓNS: Explicaremos  que poida que sexa necesario facer algo 

para resolver o problema.  

   

GRUPO V: MANEXO DA TENSIÓN 

HABILIDADE 32.    RELAXARSE 

PASOS: 

1. PENSAR COMO sente UN: Falaremos sobre como sente cando está tenso (nerviosos, 

con dor de estómago, con calafríos, con cosquilleos, etc.). 

2. TOMAR TRES RESPIRACIÓNS PROFUNDAS: Ensinarémoslle a tomar respiracións 

relaxantes: Inhalar amodo e profundamente, logo, soltar o aire a través da boca.  Faga 

que todos practiquen este paso. 

3. “ESPREMER LARANXAS”: Simularemos darlle unha laranxa en cada man.  

Farémoslle  apertar os seus puños para espremer todo o mollo de cada unha das 

laranxas alternativamente (cada laranxa á súa quenda), daquela ambas as laranxas 

xuntas.  Finalmente, fágalles “deixar caer as laranxas” e que axiten o resto do mollo 

das súas mans. 

HABILIDADE 33.  ENFRONTAR OS ERROS 

PASOS: 

1. DICIR "ESTÁ BEN COMETER ERROS Ás veces...  TODOS COMETEMOS ERROS": 

Mencionaremos erros que cometemos os maiores.   Animarémoslle para que fale 

sobre os erros que cometeu.   
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2. PLANEAR PARA A PRÓXIMA VEZ: ensinarémoslle como podería evitar cometer os 

mesmos erros de novo.  As ideas poderían incluír opcións como, tomarse máis tempo, 

pedir axuda, preguntar e outras. 

HABILIDADE 34. SER HONESTO 

PASOS: 

1. PENSAR NO QUE PODE PASAR: Axudarémoslles a facer listas das 

consecuencias probables de non dea verdade 

2. DECIDIR DICIR A VERDADE: Reflexionaremos sobre como as consecuencias ou 

sancións normalmente son menos severas se unha persoa é honesta desde o 

principio. 

3. DICILO: Discutiremos e practicaremos exemplos de dicir a verdade, como "Eu 

fíxeno, pero síntoo".  

HABILIDADE 35.   SABER CANDO CONTAR ALGO 

PASOS: 

1. DECIDIR SE ALGUÉN PODE RESULTAR LESIONADO: Explicarémoslle que debe 

decidir se a acción a realizarse pode ferir á persoa involucrada, a eles mesmos ou a 

alguén máis. 

2. A QUEN DEBERÍA CONTARLLE?  Se a acción non causará dano a alguén (Ex. un 

neno está a coller un xoguete doutro)/doutro), o menor debe falar coa persoa con quen 

ten o problema e pode usar “Pedir un Favor” (Habilidade 7) ou “Enfrontarse con ser 

Molestado” (Habilidade 27), segundo necesítese.  Se a acción pode causar algún dano, 

o neno debe dicirlle inmediatamente ao mestre, aos seus pais ou a outro adulto 

responsable. 

3. FACELO: Isto debe facerse cunha actitude colaboradora e amable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Programa de Habilidades Sociais. CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro” 
 

 

25 

 

 

HABILIDADE 36.    ENFRONTARSE COA DERROTA 

PASOS: 

1. DICIR "NON TODOS PODEMOS GAÑAR": Sinalaremos o absurdo de que todos 

pretendan gañar nun xogo. Dirémoslle que é normal que sintamos molestos por non 

gañar. Reflexionaremos sobre os sentimentos que os nenos teñen cando non gañan. 

2. DICIR "TALVEZ GAÑE A PRÓXIMA VEZ": Estimularémoslle para que diga isto de 

maneira esperanzada e con fortaleza. 

3. FACER ALGO MÁIS: Sinalaremos que aínda que está ben sentirse defraudado, o 

continuar pensando por moito tempo na desilusión só pode causarlles un mal intre. 

HABILIDADE 37.  QUERER SER O PRIMEIRO 

PASOS: 

1. DICIR " NON TODOS PODEMOS SER O PRIMEIRO": Reflexionaremos  sobre como 

senten cando está en primeiro lugar e cando non o están. Farémoslle ver que é 

imposible para todos estar de primeiros. 

2. DICIR "ESTÁ BEN NON SER O  PRIMEIRO". 

3. QUEDAR NA ACTIVIDADE: Falaremos sobre o que se perdería  se deixase unha 

actividade porque non ser o  primeiro.   

HABILIDADE 38. DICIR “NON” 

PASOS: 

1. DECIDIR SE UN QUERE FACELO: Reflexionaremos sobre como  debemos decidir se 

queremos facer o que se nos, ou non.  Discutiremos sobre situacións nas cales é 

apropiado dicir “non”  e aquelas nas cales non o é. 

2. SE NON SE DESEXA, POR QUE?  O neno debe pensar sobre as súas razóns para 

non querer facer algo (Ex. Porque quere facer algo máis ou sente que podería causar 

problemas ou ferir os sentimentos de alguén innecesariamente). 

3. DICIR “NON”: Salientaremos a importancia de “falar amablemente” (Habilidade 2) ao 

dicir “non”.   
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HABILIDADE 39.  ACEPTAR “NON” POR RESPOSTA 

PASOS: 

1. DETERSE E PENSAR: Reflexionaremos sobre as posibles razóns polas que alguén 

pode dicirlle “non” en diversas situacións. 

2. ESCOLLER: 

A. Facer algo diferente: Discutiremos sobre o feito de que aínda que ás veces uno 

non pode facer ou ter algo, pode con todo divertirse facendo algo máis. 

B. Buscar a alguén con quen falar: Salientaremos que pode practicar “buscar a 

alguén con quen falar” (Habilidade 23) se non entende a razón pola cal se lles 

dixo que non.  Con todo, sinalaremos que é moi importante “falar amablemente” 

(Habilidade 2), ou os pais ou o mestre poden interpretar as súas preguntas 

como unha discusión.   Aclararemos que o obxectivo de preguntar é entender 

mellor a decisión do adulto e non lograr que el cambie de decisión 

HABILIDADE 40. DECIDIR QUE FACER 

PASOS: 

1. PENSAR QUE LLE GUSTA A UN FACER: Axudarémoslle a xerar listas das cousas 

que lle gusta facer e que serían aceptables en situacións diferentes. 

2. DECIDIR FACER UNHA COUSA. 

3. FACELO. 

. 

9.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

É importante a avaliación, en calquera actividade, por tanto tamén nos parece que é 

necesario que neste Programa apliquemos uns ítems que poidan servirnos para avaliar de 

forma rápida e concreta as aprendizaxes que vai realizando o noso alumnado. 

 

- Infantil, Primeiro e Segundo Nivel de Primaria: Cada ítem vai ter un número de respostas 

alternativas de dúas ou catro dependendo do caso, e terase que rodear ou subliñar a conduta 

que é máis habitual. 

 

- 3º, 4º, 5º e 6º Niveis de Primaria: Cada ítem será puntuado de 1 ata 5, rodeando cun 

círculo o número que mellor describa a conduta do neno/a, tendo en conta que o significado 

de cada cualificación é o seguinte: 
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 1.- Significa que o/o neno/a non fai a conduta nunca. 

 2.- Significa que o/o neno/a  fai a conduta case nunca. 

 3.- Significa que o/o neno/a  fai a conduta bastantes veces. 

 4.- Significa que o/o neno/a  fai a conduta case sempre. 

 5.- Significa que o/o neno/a fai a conduta sempre. 

 

Tamén é necesario mencionar que ademais destes ítems, que nos servirán a titulo 

informativo para saber como se vai desenvolvendo o proceso de adquisición de habilidades 

sociais, é moi importante que o proceso avaliador sexa continuo, formativo e baseado na 

observación sistemática dos nenos/as, pois con iso conseguiremos adecuar o proceso de 

ensino aprendizaxe dos nosos alumnos, e comprobar se realmente estes nenos adquiren de 

forma correcta as habilidades sociais. 

 

INFANTIL, PRIMEIRO E SEGUNDO NIVEL DE PRIMARIA 

 

INSTRUCIÓNS:  Rodear ou subliña  a conduta habitual. 

1.1.- Son capaz de debuxar as seguintes expresións: 

 Alegría. 

 Enfado.                

 Tristeza.                

 Sorpresa. 

1.2.- Son capaz de buscar solucións concretas ante conflitos-problemas que se me presentan:          

 Pelexa.                

 Burla.               

 Dor.               

 Acusación inxusta.                                       

1.3.- Identifico citacións de conversación. 

 Correctas.                                           

 Incorrectas.                                               

 

 

 

 



“Programa de Habilidades Sociais. CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro” 
 

 

28 

 

1.4.- Identifico e respecto as normas básicas dunha adecuada conversación. 

 Volume de voz adecuado.            

 Respectar quenda de palabra.           

 Falar tranquilamente.                  

 Non dar as costas ao que fala.                                                 

1.5.- Identifico correctamente significados de xestos concretos. 

 Sorriso.                

 Saúdo.                

 Mirar aos ollos.                

 Despedida.                                                  

1.6.- Son capaz de comunicarme utilizando os xestos. 

 Si.                                      

 Non.                                            

1.7.-  Expreso desacordo de forma correcta e educada. 

 Si.                                      

 Non.                                                  

1.8.- Respecto aos demais cando non están de acordo comigo. 

 Si.                                      

 Non.                                                 

1.9.- Expreso unha queixa de forma correcta. 

 Cando teño motivos para iso.                    

 Con educación.                             

 Con respecto.             

1.10.- Son capaz de diferenciar situacións concretas de queixas-reclamacións. 

 Correctas.                             

 Incorrectas.                                      

1.11.- Digo cousas bonitas-positivas-agradables a: 

 Outros nenos/as.                     

 Os maiores.                                     

1.12.- Respondo adecuadamente a outras persoas que me fan encomios, eloxios e 

cumpridos. 

 Si.                                         

 Non.        

                                 



“Programa de Habilidades Sociais. CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro” 
 

 

29 

 

1.13.- Coñezo-cumpro o significado dos meus dereitos. 

 Equivocarme.                                        

 Dicir o que penso.               

 Aprender.               

 Que non se aproveiten de min.               

 Expresar o que sinto.                                                  

1.14.- Coñezo-cumpro o significado dos meus deberes. 

 Aseo e hixiene persoal.                                 

 Puntualidade.                    

 Obediencia.              

 Orde e disciplina en casa-colexio.               

 Respecto aos demais.                         

1.15.- Nas miñas relacións con outros nenos/as manifesto as seguintes condutas. 

 Pido as cousas por favor.                 

 Dou as grazas.                      

 Descúlpome.                            

1.16.- Respondo amable e cortésmente cando se dirixen a min. 

 Si.                                           

 Non.                                         

1.17.- No meu grupo de amigos/as… 

 Coñezo as normas básicas de convivencia.                                  

 Respecto as normas básicas de convivencia.                                                  

1.18.- Nun grupo de amigos/as…son capaz de … 

 Presentarme ante eles/as para darme a coñecer.                             

 Axudar a outro/as a integrarse no meu grupo. 

1.19.- Ante un problema/conflito…Coñezo os pasos necesarios para solucionalo. 

 Si.                                            

 Non. 

1.20.- Ante un problema/conflito…Cumpro os pasos necesarios para solucionalo. 

 Si..                                            

 Non.                                                
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3º E 4º NIVEIS DE PRIMARIA  

Instrucións: Rodea con círculo o número que mellor describa o funcionamento do neno/a 

tendo en conta as seguintes cualificacións: 

 

1 O/a neno/a non fai a conduta nunca. 2 O/a neno/a fai a conduta case nunca.  

3 O/a neno/a fai a conduta bastantes veces. 4 O/a neno/a fai a conduta case sempre.  

5 O/a neno/a fai a conduta sempre. 

 

  

Ítem Cualificacións 
 

Responde adecuadamente as emocións e sentimentos agradables e 
positivos dos demais (felicitacións, alegría…). 

1 2 3 4 5 

Dise a si mesmascousas positivas. 1 2 3 4 5 

Responde adecuadamente cando outro/a neno/a quere entrar na 
conversación que el/ela mantén con outros/as. 

1 2 3 4 5 

Cando conversa con outrapersoa, escoita o que se lle di, responde 
ao que se lle pregunta e expresa o que el/elapensa e sente. 

1 2 3 4 5 

Expresa adecuadamente aosdemais as súasemocións e 
sentimentos agradables e positivos(alegría, felicidade, pracer…). 

1 2 3 4 5 

Responde adecuadamente cando outrosnenos e nenas diríxense a 
el/ela de modo amable e cortés. 

1 2 3 4 5 

Expresa desacordo e disiente con outros. 1 2 3 4 5 

Expresa desacordo con outraspersoas cando é oportuno. 1 2 3 4 5 

Faipeticións, suxestións e queixasaos adultos de forma adecuada a 
compañeiros/as e adultos. 

1 2 3 4 5 

Cando se queixa por algunhacousa concreta, pide as cousas por 
favor, di grazas, descúlpase, etc. 

1 2 3 4 5 

Faieloxios, encomios, e di cousas positivas e agradables aos 
adultos. 

1 2 3 4 5 

Responde adecuadamente cando outraspersoaslle fan encomios, 
eloxios e  cumpridos. 

1 2 3 4 5 

Defende e reclama os seusdereitos ante os demais. 1 2 3 4 5 

Expresa e defende adecuadamente as súasopinións. 1 2 3 4 5 

Saúda de modo adecuado a outraspersoas. 1 2 3 4 5 

Resolve os conflitosinterpersoais que se lleexpoñencos adultos. 1 2 3 4 5 

Coopera con outros/as nenos/as en diversas actividades  e xogos 
(participa, ofrece suxestións, apoia, anima, etc.). 

1 2 3 4 5 

Únese e inicia na práctica de xogos e actividades lúdicas con 
outrosnenos/as da  súaidade. 

1 2 3 4 5 

Cando ten un problema con outrosnenos e nenas, ponse no lugar 
da/s outra/s e  produce alternativas de solución. 

1 2 3 4 5 

Cando está a tratar de solucionar unha situación problemática que 
ten con outrosnenos e nenas, avalía as posibles solucións para elixir 
a mellor. 

1 2 3 4 5 
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5º E 6º NIVEIS DE PRIMARIA  

Instrucións: Rodea con círculo o número que mellor describa o funcionamento do neno/a 

tendo en conta as seguintes cualificacións: 

 

Ítem Cualificacións 

 Responde adecuadamente a emocións  e sentimentos 
agradables e positivos dos demais (felicitacións, alegría…). 

1 2 3 4 5 

Expresa adecuadamente aosdemais as súasemocións e 
sentimentos agradables/desagradables. 

1 2 3 4 5 

Cando mantén unha conversación con outraspersoas 
participa activamente (cambia de tema, intervén na 
conversación, etc.). 

1 2 3 4 5 

Cando charla con outros mozos e mozas inicia/termina a 
conversación de modo de adecuado. 

1 2 3 4 5 

Responde adecuadamente cando outrosllesaúdan. 1 2 3 4 5 

Cando ten unha conversación en grupo intervén cando é 
necesario e faino de modo correcto. 

1 2 3 4 5 

Cando ten un conflito con outros mozos e mozas, prepara 
como vaipór en práctica a solución elixida. 

1 2 3 4 5 

Cando fala con outrapersoa, escoita o que lle di, responde 
ao que lle pregunta e di o que pensa e sente. 

1 2 3 4 5 

Identifica os conflitos que se lle presentan cando se 
relaciona con outros/as nenos/as. 

1 2 3 4 5 

Cando fala cun grupo de mozos e mozas, participa de 
acordoás normas establecidas. 

1 2 3 4 5 

Faieloxios, cumpridos, encomios e di cousas positivas a 
outraspersoas. 

1 2 3 4 5 

Cando encomia e eloxiaaos adultos, é sincero, honesto e 
educado. 

1 2 3 4 5 

Responde adecuadamente á defensa que outraspersoas fan 
dos seusdereitos (ponse no seu lugar, actúa en 
consecuencia, etc.).. 

1 2 3 4 5 

Cumpre correctamente os seus deberes impostos en cada 
situación. 

1 2 3 4 5 

3.8.- Presta axuda a outrosnenos e nenas en distintas 
ocasións. 

1 2 3 4 5 

Nassúasrelacións con outrosnenos e nenas, pide as cousas 
por favor, di grazas, descúlpase…, e mostraoutrascondutas 
de cortesía. 

1 2 3 4 5 

Responde correctamente cando outro/a neno/a convídalle a 
xogarou a faceralgunhaactividade con el ou con ela. 

1 2 3 4 5 

Comparto as miñascousascosoutros mozos e mozas. 1 2 3 4 5 

Cando ten un problema con outros/as nenos/as, anticipa as 
probables consecuencias dos seus propios actos. 

1 2 3 4 5 

Cando ten un problema con outros/as nenos/as, avalía os 
resultados obtidosdespois de pór en práctica a alternativa de 
solución elixida. 

1 2 3 4 5 
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10.- ORIENTACIÓNS XERAIS A FAMILIAS PARA MELLORAR AS HABILIDADES SOCIAIS 

EN NENOS E NENAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

As familias deben axudar aos seus fillos/as seguindo estas NORMAS BÁSICAS de 

comportamento: 

 Expresar clara e directamente os desexos, opinións, sentimentos agradables e 

desagradables. 

 Porse no lugar do outro cando o que nos fala está enfadado, triste, alegre... 

 Manter un ambiente agradable, tranquilo para acadar unha comunicación máis efectiva. 

 Repetir aquelas partes do “discurso” que consideres moi importante: falando con 

claridade, pausadamente, con entoación adecuada, sen présas... 

 Escoitar con atención a quen fala, mirar á cara durante o tempo de conversación. 

 Adaptarse á situación, ao tema de que se está falando. 

 Recorrer a xestos adecuados que acompañan ás palabras, con sinxeleza e sen 

esaxeracións. 

 Practicar o saúdo e a despedida como formas habituais e correctas de comportamento. 

 Emitir/Aceptar críticas positivas realizadas correcta e educadamente. 

 Realizar comentarios agradables sobre os demais. Valorar as cousas positivas que din 

sobre nós/as. 

 Aceptar de bo grado que os demais poidan pensar de forma diferente á nosa. 

 Aprender a comportarse con corrección na nosa contorna próxima e, posteriormente, 

máis afastado... tendo en conta aspectos do tipo: 

- Desenvolver actividades en lugares e momentos adecuados. 

- Eliminar reproches e críticas negativas dirixidas aos demais. 

- Evitar interromper repetidamente aos nosos interlocutores. 

- Eliminar frases irónicas e con dobre sentido, linguaxe escura e ambigua, muletillas... 

- Evitar “pór pegas” a todo o que se di. 

- Achegar solucións a conflitos e problemas en lugar de discutir por discutir. 

- Recoñecer a parte de razón que poidan ter os demais. 

- Asumir a responsabilidade que nos corresponda cando hai algún conflito. 

- Aprender a tomar decisións correctas, razoables e consecuentes relativas a temas e 

situacións concretas. 

- Asumir as consecuencias positivas/negativas de nosas propias actuacións. 
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SOCIOGRAMA  
  

Os procedementos sociométricos  
  
 Os procedementos sociométricos proporcionan a posibilidade de avaliar as relacións entre compañeiros/as, 

permitindo obter información tanto do nivel de integración de cada alumno/a como dos contextos nos que se 

desenvolve. Consisten en preguntar a todos os membros dun determinado grupo acerca do resto; e 

coñecer, así, o nivel de popularidade, as oportunidades para o establecemento de relacións de amizade e 

os atributos perceptivos polos que máis destaca.  

 Os sociogramas propostos, baséanse nun enfoque múltiple que implica os seguintes procedementos:  

  
 Método dos nomeamentos  

  
 O método dos nomeamentos consiste en pedir ao alumno/a que nomee os tres nenos/as do seu grupo cos 

que máis lle gusta xogar ou estar no seu tempo libre e cos que menos lle gusta xogar ou estar; preguntando 

a continuación o por que das súas eleccións e rexeitamentos.  

  

 Este procedemento permite obter información das oportunidades que cada alumno/a ten para o 

establecemento de relacións de amizade, dentro do grupo no que se aplica, a través dos seguintes 

indicadores:  

  
 Eleccións: número de veces que o alumno/a é nomeado polos seus compañeiros/as na pregunta número 

un no caso do 1º e 2º ciclo. No 3º ciclo obtéñense dúas puntuacións: eleccións para traballar (número de 

veces que o suxeito é nomeado na pregunta número un) e eleccións para o tempo libre (número de veces 

que é nomeado na pregunta número tres).  

  
 Rexeitamentos: número de veces que o alumno/a é nomeado polos seus compañeiros na pregunta 

número dous no caso do 1º e 2º ciclo e nas preguntas dous (rexeitamentos para traballar) e catro 

(rexeitamentos para o tempo libre) no caso do 3º ciclo.  Pode calcularse un índice global a partir dos dous 

anteriores denominado preferencia social, e que se obtén a partir do número de eleccións menos o 

número de rexeitamentos.  

  
 Método de asociación de atributos perceptivos  

  
 Neste caso utilizamos o método do "adiviña quen é". Permite obter información da conduta percibida polos 

compañeiros/as así como das características nas que máis destacan.  

  

 Poden obterse dous índices globais de conduta percibida agrupando todos os nomeamentos que cada 

neno/a recibe nos atributos de tipo positivo, por unha parte, e negativo, por outra.  
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 Atributos positivos: número de veces que o alumno/a é nomeado polos seus compañeiros/as nas 

categorías descritivas de carácter positivo. No 1º e 2º ciclo as categorías son: o que ten moitos amigos, o 

que está  alegre moitas veces, o que  axuda aos outros nenos/as. No 3º ciclo son: ter moitos amigos/as, 

levarse ben cos profesores/as, ser simpático cos compañeiros/as, capacidade para atender e escoitar os 

demais, capacidade para resolver conflitos entre compañeiros/as e saberse comunicar.  

  
 Atributos negativos: número de veces que o alumno/a é nomeado polos seus compañeiros nas 

categorías descritivas de carácter negativo. No 1º e 2º ciclo os atributos negativos son os seguintes: o que 

está triste moitas veces, o que ten poucos amigos/as e está só moitas veces, o que insulta e pelexa. No 3º 

ciclo son os seguintes: non ter amigos/as, levarse mal cos profesores/as, ser antipático cos compañeiros/as, 

estar frecuentemente a chamar a atención, agresividade e ter problemas para comunicarse.  

  
 Método das puntuacións: ranking.  

  
 A mellor avaliación do nivel medio de popularidade obtense a partir do método das puntuacións, tamén 

denominado ranking. Consiste en pedir a todos os alumnos/as que puntúen a cada un dos seus 

compañeiro/as utilizando unha escala de tres graos no 1º e 2º ciclo (moito, regular, pouco) e cinco graos no 

3º ciclo (moi ben, ben, regular, mal, moi mal), contestando á pregunta ¿canto che gusta xogar ou estar con? 

e ¿como che cae? respectivamente, seguida polos nomes de todos os compañeiros e compañeiras da 

clase. A popularidade de cada alumno/a calcúlase sumando todas as puntuacións que recibe e dividindo o 

resultado entre o número de compañeiros/as que o puntuaron. Este procedemento permite coñecer a 

aceptación media obtida por cada un dos alumnos/as da clase (acerca de como cae aos demais). É o índice 

sociométrico que mellor permite captar os efectos producidos como consecuencia dos programas de 

intervención.   Outórgase un 1 aos compañeiros que mellor caen e un 3 ou un 5 aos que peor (dependendo 

se é para o 1º e 2º ciclo ou 3º ciclo), canto maior sexa a puntuación no ranking, peor é o status sociométrico 

reflexado.  

  
   Normas de interpretación  

  
 Os procedementos sociométricos poden servir para detectar alumnos/as que se atopan nunha situación 

problemática. Podéndose destacar dous criterios xerais (ser rexeitado por un número importante de 

compañeiros/as e non ter ningún amigo/a entre eles). Algúns indicadores que poden permitir detectar ditas 

situacións son:  

  

 1. - Ser rexeitado por un número significativo de compañeiros/as; refléxase no índice de rexeitamentos 

e no ranking. Como criterio xeral se considera un alumno/a rexeitado cando obtén un número de 

rexeitamentos superior á terceira parte dos compañeiros/as que contestan ao cuestionario, así como unha 

puntuación no ranking que exceda sensiblemente á puntuación central que reflexa neutralidade, 

aproximándose ao catro. É necesario, non obstante, interpretar ditos criterios tendo en conta a tendencia 

xeral que se produza no grupo avaliado.  

  

 2. -O illamento ou total ausencia de eleccións, que reflexa falta de oportunidades para establecer relacións 

de amizade no grupo avaliado. 
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Cuestionarios sociométricos:  

  
a) Cuestionario Sociométrico para 1º e 2º ciclo (de 6  a 10 anos). 

 b) Cuestionario Sociométrico para  3º ciclo (de 10  a 12 anos).  

  

 


