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                        FUNDAMENTACIÓN 
 

 

A aprendizaxe das Habilidades Sociais é esencial para o bó desenvolvemento da 

personalidade íntegra dos alumnos/as xa que inflúe na consecución duns niveis 

adecuados de adaptación familiar, social, escolar e persoal; así como no  correcto 

desenvolvemento do autoconcepto e da autoestima. 

 

                       

                        OBXECTIVOS XERAIS 

 

O adestramento en HHSS ten como obxectivos: 

1. Reducir determinados comportamentos do alumnado que acaban incidindo 

negativamente na convivencia do centro e nas relacións entre a rapazada e 

tamén entre estes/as e os adultos. 

2. Proporcionar habilidades cognitivas e de control emocional que permitan aos 

alumnos/as desenvolverse con eficacia en diferentes contextos. 

3. Favorecer o desenvolvemento da personalidade do alumnado. 

4. Formar no  respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e no  exercicio da 

tolerancia. 

5. Formar para a paz, a cooperación e a solidariedade. 

 

  

                    OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar estados emocionais. 

2. Iniciar e manter relacións beneficiosas. 

3. Expresarse de xeito eficaz. 

4. Aprender mecanismos de escoita activa. 

5. Desenvolver habilidades de control emocional. 

6. Aprender a resolver situacións conflitivas. 

7. Aprender a aceptar as consecuencias do propio comportamento. 

8. Desenvolver a asertividade. 
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                           METODOLOXÍA 

 

Utilizarase unha metodoloxía flexible, adaptada a cada situación. 

Favorecedora do traballo en grupos e da atención individualizada. 

As estratexias básicas: 

• Aprendizaxe por experiencias: O alumnado analizará interaccións sociais 

correspondentes a situacións cotiás, ensaiarán diferentes modos de resposta e 

analizarán as consecuencias derivadas de cada unha delas. 

• Discusión e debate de aula: Permitirá a aprendizaxe de diferentes alternativas de 

pensamento cara unha mesma situación. 

• Reforzo social: Pretende previr ou resolver conflitos que xurdan durante as sesións. 

No caso da atención individualizada, utilizaranse as seguintes estratexias: 

• Avaliación individual do alumnado. 

• Atención personalizada se é necesario (Departamento de Orientación- Titores/as). 

• Seguimento individual do alumnado con dificultades especiais. 

 

 

 

      

 

                              CONTIDOS 

 

1ª UNIDADE:   Aprendendo a comunicarse dun xeito eficaz. 

2ª UNIDADE:   Manexo da ansiedade. 

3ª UNIDADE:   Mantemento das relacións. 

4ª UNIDADE:   Evitar problemas. 

5ª UNIDADE:   Facer fronte ás provocacións. 

6ª UNIDADE:   Seguridade nun mesmo/a. 

7ª UNIDADE:   A asertividade. 
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                      TEMPORALIZACIÓN 

 

Flexible: 

En función das necesidades e a dispoñibilidade horaria. 

De xeito xenérico, aplicarase en horario de titorías (tódalas titorías sitúanse na mesma franxa 

horaria o que facilita a interacción entre grupos) e utilizaranse as Unidades Didácticas 

necesarias e útiles para cada ocasión. 

 

                

               AVALIACIÓN DO PROGRAMA 

   

Cuestionarios de opinión ao finalizar cada Unidade Didáctica. 

 

 

 

                 RECURSOS E BIBLIOGRAFÍA      

 

RECURSOS: 

• Programa: Avancemos  (HHSS para adolescentes). Grupo Albor-Cosh 

• Programa: SEA. Desarrollo de HHSS, emocionales y de atención plena para jóvenes. 

Celma, P; y Rodríguez, L.                   TEA Ediciones. 
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adolescentes.  Revista electrónica de Investigación Psicoeducativa. 
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