
Ies Blanco Amor Dpto. Filosofia 2016-17

                                             OCIO FORMATIVO

O Departamento de Filosofía do Ies Blanco Amor fai unha proposta de ocio 
formativo -de carácter optativo- intentando sentar as bases do tempo de lecer, de 
cara ao tempo de vacacións de verano, momento en que os alumnos adolecen de 
aburrimento por usar o tempo, ás veces, de balde.

Problemática que intentamos mellorar:

- O feito de que moitas veces o alumnado non sabe que facer no seu tempo libre.

- O descoñecemento usual do tempo e sociedade na que viven e da que forman parte.

- A desconexión entre o mundo da escola e as súas vidas personais.

Obxectivos da proposta:

- Mostrarlles ideas coas que poden disfrutar o seu tempo de lecer dun modo productivo e 
formativo que lles ensine pautas de aproveitamento do seu tempo.

- Evitar o modelo de ocio pasivo, co que moitas veces identifican o tempo libre. A  nosa 
sociedade actual parece ofrecer únicamente unha maneira negativa de pasar o tempo, 
ainda que sexa en distintos graos : alcohol, maratóns de horas fronte aos videoxogos 
ou a inercia de durmir durante moitas horas.

- Como reacción a estas malas propostas  adóitase alonxar aos adolescentes da vida 
social, producíndose un aislamiento social que repercute na súa autoestima e 
autonomía.

-Gostarianos fomentar amizades 
sans: capaces de reunirse, non 
para pasar o tempo sen facer nada, 
senón para disfrutar xuntos das 
posibilidades que nos ofrece o noso 
mundo e utilizar a ferramenta do 
diálogo e o debate como medios de 
c r e c e m e n t o p e r s o n a l , d e 
autocoñecemento e empatía e 
tolerancia das diferencias cos 
demáis.

-Consideramos que estes obxectivos son a base sobre a que crece a personalidade 
autónoma, que se coñece a sí misma e aos outros, e toma decisións meditadas sen 
deixarse arrastrar polas opinións maioritarias ou alleas.
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- As nosas propostas intentan que o mundo da cultura e a educación non remate co 
horario lectivo e se integre nas súas vidas; queremos que todo o aprendido na escola 
poida dar os seus froitos cando conversan entre eles dunha película ou un libro, cando 
pasean e observan as xentes nas súas actitudes e costumes, ó escoitar a música e 
abraiarse da súa beleza, no momento de comentar a marcha do mundo que dia a día 
as noticias nos informan, nos xogos colaborativos nos que se diverten utilizando á 
lóxica, etc.

Invitamos a todas as familias a que 
animen aos seis fillo/as a tomar 
parte nesta iniciativa formativa e a 
que lles teñan informados do que 
fan, con qué amigos se xuntan 
(deberían saber os nomes e 
teléfonos das familias), e  o grao 
de satisfacción que van tendo.
Por suposto , o ideal  é que a 
propia familia amose interese polas 
actividades que o fillo/a desenvolve 

preguntandolle e animándose tamén a comentarlles a súa opinión sobre a película, xogo 
ou actividade calquera que están a facer.

🏡  O alumnado que desexe apuntarse a esta iniciativa, deberá informar á profesora 
responsable dos integrantes do equipo (4-5, nin máis nin menos) e, previo consentimiento 
dos pais, informarán dos resultados na reunión seguirte a actividade (en horario de 
recreo)

A primeira actividade que se inclúe nesta proposta e o visionado dunha das seguintes 
películas: Criadas y señoras / 
Divergente. Unha vez que os 
grupos estean formados se lles 
entregará un material aos 
alumnos no que se suxiren 
líneas de debate.

A segunda actividade que se 
lles proporá será resolver un 
crime relatado nunha historia, 
ofrecéndol les pistas para 
acadar a solución utilizando a 
lóxica e a intuición.

Esperamos que a oferta resulte 
do seu interese e que poida 
a x u d a r l l e s a d i s f r u t a r 
formativamente ata facer que a 
árbore do coñecemento prenda 
no sea interior.
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