
XUSTIFICACIÓN

A intervención psicopedagóxica para desenvolver habilidades 

  sociais  xustifícase desde moitas vertentes:

 son aprendidas e moi modificables

 exercen unha notable influencia na elaboración e evolución do

              autoconcepto

 condicionan en certo sentido a motivación

 facilitan a integración e a aceptación escolar

 son garantía de éxito nas relacións interpersoais e profesionais.

Traballar as habilidades sociais en grupo, según Valles y Vallés

        (1996,174), axuda a eliminar os prexuizos entre iguais, a mellorar o

        estatus social dos escolares socialmente máis incompetentes, a vez que

         se facilita a xeneralización e o mantemento das aprendizajes; por outra

         parte refórzase a conduta dos máis competentes socialmente xa que

         actúan, dentro do grupo como axentes de modificación da conduta dos

         menos competentes.

Incide directamente  no desenvolvemento da Competencia de

 autonomía e iniciativa persoal xa que  esta obriga a “disponer de

 habilidades sociais para relacionarse, para cooperar e traballar en

 equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, 

dialogar e negociar, a asertividade para comunicarlles 

adecuadamente aos 

demais as propias decisións, e traballar de forma cooperativa e

 flexible” 

 (Currículo Primaria- Anexo I)



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

No presente curso 2008/09

implementouse  o programa

“ DRAGONES, RATONES Y SERES

HUMANOS AUTÉNTICOS”

(García y Magaz, 1992),

despois de adaptalo para o

alumnado do  2º ciclo.

Integrouse no traballo da 

área de Lengua Española, 

aproveitando

para traballar, partindo das 

actividades  do programa,

os contidos relacionados co 

adxectivo.



Concretamente, os contidos do programa estructuranse  ó redor de seis 

núcleos de referencia:

entrenamento asertivo no que traballamos a toma de decisións así 

como as condutas pasivas, agresivas e asertivas.

 habilidades de comunicación no que se  trata de que os escolares 

aprendan a comunicarse con eficacia e de xeito satisfactorio, así como de 

gustarse a sí mesmos e os demais.

 estilos personais de comportamento  no que se ensina a admitir  e 

respectar as diferenzas.

 entrenamento en educación razonada no que traballamos contidos 

relacionados co xeito de sentirse mellor un mesmo e cos demais; tamén se 

trata de que aprendan a escoitar as propias razóns e emocións.

 resolución de conflitos interpersonais a través do que se lles

ensina que, de algunha maneira, todos poden gañar e ninguen perder.


