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De camino a la escuela

21 relatos contra el acoso escolar

Descubrirás outras formas de
recreo e outras aulas, outras
pizarras e outros libros de texto, outros cadernos e outros
profesores.
¡Todo tan parecido e, sen embargo, tan diferente!

21 autores enfróntanse sen medo, e
de forma ás veces moi pouco complacente, ás múltiples caras deste gravísimo problema que constitúe hoxe e
agora, neste mesmo instante, unha
terrible forma de tortura para moitos
escolares do noso país.

El diario azul de Carlota

Papá, ¿qué es el racismo?

Un libro situado entre a ficción
e a non ficción, que trata todas
as formas de violencia ás que
poden enfrontarse as adolescentes, ofrecendo recursos para
reaccionar ante elas.
Da mesma autora: Os diarios
violeta, amarelo e vermello de
Carlota.

Un libro para pensar. O autor
escribiuno para a súa filla,
porque sabía que os nenos non
son racistas, fanse racistas se
non se lles ensina que todos
somos humanos e temos os
mesmos dereitos.

Os nenos numerados
Pés planos rouba unhas botas na zapatería de don Manuel e
encérrano na Casa Grande, un edificio de tres plantas rodeado por un muro. Saltar o muro era unha necesidade. A fame,
o frío, os celadores, a loita diaria nun ambiente hostil empuxan os rapaces a tentar fuxir, pero moi poucos se atreven e
case ningún o consegue.

Unha estrela no vento
O grupo de colegas, o
instituto, os problemas
cos pais, o amor adolescente forman a historia na
que se desenvolve a personalidade de Miguel.

Diarios de la calle
Unha viaxe á vida intíma duns adolescentes
que conviven cos malos tratos, a pobreza, o
fácil acceso ás armas, o
bullying, os abusos
sexuais e as drogas;
pero tamén cun desexo inquebrantable de
superarse e de saír do ambiente que os viu
medrar sen esperar que nunca chegasen a
nada.

Para o alumnado
Anne aquí, Sélima allí
Resulta moi complicado vivir a cabalo entre
dous mundos… e aínda máis se es unha muller. Só hai unha solución: aprender a aceptarse a si mesma e ser tolerante cos que nos rodean.
Un espléndido retrato da sociedade europea,
dominada pola intolerancia.

Abela entre dos mundos
Unha conmovedora historia dunha pequena
heroína, obrigada a superar as durísimas probas que a vida lle depara, así como unha novela que aborda con valentía e honestidade aqueles aspectos que unen e separan os seres
humanos de distintos credos e cores.

Educar a nuestros hijos

Mis sentencias ejemplares

Unha lúcida visión sobre os fallos e
carencias na nosa forma de educar
Unha reflexión con consellos prácticos para comprender o sentido da
nosa misión como pais e as necesidades do neno desde o seu nacemento ata o final da adolescencia.

Este xuíz defende que todo o mundo
pode equivocarse, e máis no proceso
de aprendizaxe da xuventude; por iso
as súas decisións sempre tratan de
reeducar e sacar o mellor de cada
xove.

Para
as
familias
Resolución de conflictos en el
aula
O libro aporta algunhas ideas
prácticas que sirven ao educador
para afrontar os conflitos desde
un enfoque construtivo e formativo.

Violencia: Tolerancia
cero
Desde o convencemento de
que a violencia é unha conduta aprendida que se pode
modificar, as propostas educativas deste material van
dirixidas ao profesorado e
ao alumnado de primaria e secundaria, co fin de
contribuír á construción cotiá dun espazo común

Ochenta actividades para
educar lúdicamente en valores y ciudadanía
Estas actividades non pretenden
ser máis que unha invitación a
crear. Son un pequeno botón de
mostra de cómo se poden traballar temas como a igualdad entre
homes e mulleres, consumo responsable, educación ambiental e prevención do racismo.

El pequeño dictador
O éxito alcanzado con este libro
móstranos que estamos ante un problema social importante e que na
actualidade existen moitos máis casos de fillos acosadores. Obra pensada para os pais e nais vítimas destes
pequenos tiranos.

Para
o
profesorado
Cómo dar clase a los que no
quieren
O segredo de ensinar non é tanto
transmitir coñecementos como contaxiar ganas, especialmente aos que
non as teñen. Que facer con estes
alumnos para integralos na clase é
o principal reto do ensino obrigatorio, e a superación pasa pola consecución dun clima favorable na aula
e no centro.

Educar en la interculturalidad
Que palabras como racismo, xenofobia, rechazo, intolerancia, marxinar,
maltratar, insolidariedade, e similares,
nunca rexan as relacións humanas do
alumnado, e sempre sexan outras as
palabras que guíen os seus pasos; palabras como respecto, tolerancia...

El Bola
Pablo ten 12 anos e vive coa súa familia en Carabanchel. É un rapaz introvertido, marcado por unha dura e
sórdida situación familiar. Coa chegada dun novo
compañeiro ao colexio, a vida de Pablo comenza a
cambiar: vai coñecer un mundo completamente distinto ao seu, sen palizas nin medos, no que cabe a esperanza.

Cobardes
O bullying ou acoso escolar é o tema central desta
película. Pero este acoso non ocorre só na etapa escolar senon que tamén está presente na vida dos adultos:
no traballo, na familia, cos amigos, no círculo social.

A convivencia
tamén no cine

Cantunis
Te doy mis ojos
Unha historia na que todos os
conceptos están equivocados:
onde se di fogar, lese inferno,
onde se di amor hai dor, e quen
promete protección produce terror.

Can Tunis é un barrio marxinal no que
os nenos conducen coches roubados e
que nos xogos de “policías e ladróns”
todos queren ser ladróns. Neste mundo
Juan e os seus amigos fanse maiores.

Diarios de la calle
Baseada na novela do mesmo título, conta como un grupo de
adolescentes aos que en principio é imposible ensinarlles nada,
descobren o poder da tolerancia a través de contar as súas propias historias e de oír as dos demais, recuperando así as súas
vidas destrozadas e cambiando en definitiva a súa existencia.

Bullying
Jordi é un rapaz de 15
anos que perdeu recentemente o seu pai e que,
xunto coa súa nai decide
cambiar de cidade para
comenzar unha nova vida.
Pero o destino resérvalle
unha terrible sorpresa, xa
que cando Jordi traspase a
entrada do novo instituto
ao que se incorpora, cruzará sen sabelo a tenebrosa fronteira do mismísimo
inferno.

