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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

1. CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO:  

O contexto do alumnado no IES A Sardiñeira caracterízase por unha gran heteroxeneidade e 

diversidade de situacións familiares, escolares e sociais, polo que resulta complexo elaborar un 

único programa, dada a multiplicidade de situacións, condicións particulares e momentos nos que 

poden ser aplicados. Polo tanto, establécese un marco xeral amplo no que se teñan en conta 

diferentes tipos de contidos e programas que serán adaptados para cada situación concreta.  

 

2. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO DESTINATARIO: 

 

2.1. ALUMNADO CONSIDERADO INDIVIDUALMENTE: 

 

O alumnado ao que van dirixidos os programas de aplicación individual, presenta en maior ou 

menor medida as seguintes características:  

- Problemas de comportamento (condutas disruptivas, falta de traballo…) 

- Pouco interese pola aprendizaxe  

- Desmotivación e abandono escolar  

- Faltas de asistencia  

- Inicio de condutas de risco 

- Baixa autoestima, principalmente relacionada co eido escolar. 

- Abuso entre iguais.  

 

2.2. ALUMNADO CONSIDERADO GRUPALMENTE (GRUPO-CLASE):  

Nas aulas do IES A Sardiñeira hai unha gran presenza de alumnado que presenta as seguintes 

dificultades:  

- Déficits nas habilidades de interacción social ou déficits na empatía e na comunicación 

asertiva. 

- Dificultades para xestionar emocionalmente situacións de conflito, e para poñer en práctica 

estratexias positivas de afrontamento. 

- Inmadureza emocional xeralizada.  

- Dificultades para xestionar sentimentos de frustración ante situacións de conflito co 

profesorado ou con iguais. 

- Dificultades para participar activamente e debatir respectando as normas de grupo. 

- Dificultades para establecer relacións sociais positivas con iguais.   

En xeral trátase de alumnado con modelos parentais deficitarios ou con escasos recursos socio-

emocionais  para facer fronte ós seus problemas de convivencia na vida educativa, social e familiar.  

Os programas grupais van dirixidos ó alumnado anterior e tamén ó alumnado que non presenta 

tales déficits co fin de mellorar as súas competencias persoais de convivencia positiva e pacífica.  
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3. OBXECTIVOS XERAIS: 

 

- Ensinar ó alumnado habilidades sociais básicas que lle permitan adquirir unha maior 

competencia social. 

- Mellorar a interacción co entorno máis inmediato, desenvolvendo habilidades de 

comunicación. 

- Desenvolver unha actitude positiva ante os conflitos e problemas persoais e grupais.  

- Favorecer autoconcepto positivo no relativo ao ámbito educativo, persoal e relacional. 

- Reducir ó máximo a presenza de comportamentos de maltrato ou abuso entre iguais. 

- Axudar ó profesorado na mellora do clima de convivencia na aula e no centro. 

- Cooperar coas familias na mellorar da formación dos seus fillos e fillas como persoas e nas 

súas relacións sociais.  

 

4. CONTIDOS:  

 

- Cohesión grupal. 

- Interacción social. 

- Comunicación interpersoal. 

- Desenvolvemento da madureza emocional. 

- Autocoñecemento. 

- Habilidades sociais básicas: asertividade, empatía, escoita activa, reflexión persoal, autoestima, 

xestión da ira, comunicación.  

- Resolución pacífica de conflitos.  

- Acoso escolar.  

 

5. METODOLOXÍA: 

 

5.1. TIPO DE ACTIVIDADES: 

 

- Actividades grupais en sesións de titoría.  

- Actividades grupais formativas impartidas por organismos alleos da contorna. 

- Actividades individuais dirixidas ó alumnado que incorra reiteradamente en condutas 

disruptivas. 

- Actividades individuais dirixidas ó alumnado que, como consecuencia da imposición das 

medidas correctoras se vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ó centro.  

- Actuacións de asesoramento ó profesorado. 

- Actuacións de asesoramento ás familias.  

 

5.2. RESPONSABLES DA APLICACIÓN DAS ACTIVIDADES: 

Todas as actividades grupais poden ser levadas a cabo no contexto da titoría grupal. Estas serán 

realizadas polo titor/a do grupo coa colaboración do Departamento de Orientación. 

Procúrase a colaboración de organismos alleos para aplicar programas específicos que requiren 

da formación especializada das persoas que os imparten.   

A aplicación individual das actividades pode ser levada a cabo por calquera profesor/a do centro 

no contexto da aula de convivencia inclusiva. As actividades son sinxelas e soamente requiren da 
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guía e supervisión do profesor para seren desenvolvidas polo alumnado, contando sempre co 

asesoramento do Departamento de Orientación e procurando a implicar tamén as familias. Será a 

dirección do centro quen designe ó profesorado con dispoñibilidade  horaria encargado de aplicar 

as actividades que serán previamente seleccionadas pola orientadora do centro. O equipo directivo 

será o encargado de supervisar a aplicación de ditas actividades.  

 

6. PROGRAMAS: 

 

6.1. PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO DA COHESIÓN GRUPAL (10 SESIÓNS):  

Este programa está deseñado para traballar as habilidades sociais nun grupo onde non exista 

cohesión (debido á competitividade, á incomprensión ou a outras razóns), coa finalidade de 

desenvolver a empatía, a cooperación e a solidariedade, fomentando o respecto ás diferencias.  

Neste programa traballaranse as seguintes habilidades e valores: Cooperación e confianza grupal, 

autoestima, comunicación, empatía a través da análise de valores e os dilemas morais, e tolerancia.  

As actividades propostas desenvolveranse ó longo dun trimestre.  

 

OBXECTIVOS:  

- Desenvolver o coñecemento intergrupal.  

- Fomentar a cooperación e a confianza intergrupal.  

- Desenvolver actitudes de respecto e tolerancia hacia as diferencias.  

- Desenvolver a autoestima dos individuos que compoñen o grupo.  

- Mellorar a comunicación intergrupal.  

- Desenvolver actitudes de respecto hacia distintas opinións, valores e maneiras de ser.  

- Mellorar a capacidade empática do grupo.  

 

ACTIVIDADES_ANEXO I: 

 ACTIVIDADE HABILIDADE A 

DESENVOLVER 

1ª SESIÓN 1. O termómetro de valores Empatía 

2ª SESIÓN 2. O xogo das misións Cooperación 

3ª SESIÓN 3. A entrevista Autoestima 

4ª SESIÓN 4. Mellor con asertividade Comunicación 

5ª SESIÓN 5. Que é mellor? Empatía 

6ª SESIÓN 6. O mundo ó revés Tolerancia 

7ª SESIÓN 7. Erros na comunicación Comunicación 

8ª SESIÓN 8. Fortalecendo a nosa autoestima Autoestima 

9ª SESIÓN 9. Pasaxe a cegas Cooperación 

10ª SESIÓN 10. Avaliación final Reflexión e autocrítica 
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6.2. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIAIS BÁSICAS (13 

SESIÓNS): 

OBXECTIVOS: 

- Mellorar a súa autoestima e desenvolver un autoconcepto positivo.  

- Desenvolver habilidades de escoita activa.  

- Desenvolver habilidades de control da ira e da impulsividade.   

- Desenvolver a reflexión persoal tras un conflito. 

- Adquirir estratexias de comunicación efectiva dentro da aula. 

- Autoxestionar situacións de estrés persoal.  

ACTIVIDADES_ANEXO II: 

2  SESIÓNS 1. Habilidades de autocontrol 

2  SESIÓNS 2. Autoestima 

2  SESIÓNS 3. Empatía 

2  SESIÓNS 4. Escoita activa 

2  SESIÓNS 5. A comunicación na aula 

2 SESIÓNS 6. Analizar os propios conflitos e asumir compromisos 

1 SESIÓN 7. Percibir e xestionar o estrés  

 

6.3. PROGRAMA DE HABILIDADES PARA RESOLVER CONFLITOS (10 SESIÓNS):  

     OBXECTIVOS: 

- Reflexionar sobre a violencia como unha maneira inadecuada para resolver conflitos. 

- Definir conflito e coñecer os seus elementos.  

- Analizar as diferentes maneiras de manexar un conflito interpersoal. 

- Analizar as vantaxes da negociación. 

- Analizar en que consiste o proceso de mediación.  

- Previr o uso de palabras violentas nunha discusión.  

- Fomentar o respecto polas opinións dos demais.  

- Practicar a escoita activa.  

       ACTIVIDADES_ANEXO III: 

1 SESIÓN 1. Violencia física e violencia verbal 

1 SESIÓN 2. Analizar que é un conflito 

1 SESIÓN 3. Como resolvo os meus conflitos 

1 SESIÓN 4. A laranxa: practicar a negociación 

1 SESIÓN 5. Coñecer  o proceso da mediación 

1 SESIÓN 6. As palabras violentas. 

1 SESIÓN 7. Que ocorreu o outro día: coñecer os elementos dun conflito 

1 SESIÓN 8. Unha situación conflitiva 

1 SESIÓN 9. A quen salvarías: establecer valores e conceptos morais.  

1 SESIÓN 10. Barómetro de valores: practicar a escoita activa.  
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6.4. PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO EMOCIONAL (14 SESIÓNS): 

OBXECTIVOS: 

- Identificar diferentes estados emocionais. 

- Aprender a recoñecer as propias emocións e os propios sentimentos no momento no que 

aparecen.  

- Desenvolver habilidades de control emocional. 

- Desenvolver a capacidade de motivarse a un mesmo, de demorar a gratificación e controlar 

a impulsividade. 

- Desenvolver habilidades interpersoais para relacionarse e xestionar as emocións axenas.  

ACTIVIDADES_ANEXO IV: 

2 SESIÓNS 1. Actividades de coñecemento emocional. 

2 SESIÓNS 2. Actividades de expresión das emocións. 

2 SESIÓNS 3. Actividades para poñerse no lugar do outro. 

2 SESIÓNS 4. Actividades de autocontrol da impulsividade. 

2 SESIÓNS 5. Actividades de comportamento socialmente hábil. 

2 SESIÓNS 6. Actividades de creatividade. 

2 SESIÓNS 7. Actividades de comunicación: bloqueos, expresión de afectos, 

esquemas mentais.  

 

7.  OUTRAS ACTUACIÓNS:  

 

7.1. ACTUACIÓNS NO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: 

- En todos os grupos de ESO prográmase a aplicación de alomenos catro sesións de 

habilidades sociais. Os titores teñen á súa disposición materiais específicos para 

desenvolver as actividades co grupo-clase. 

- Coa colaboración de organismos alleos prográmanse obradoiros con temáticas específicas 

para o desenvolvemento das competencias sociais: 

1. Prevención do acoso escolar. 

2. Autocontrol e xestión da ira. 

3. Regulación de conflitos. 

4. Prevención de violencia en parellas.  

5. Convivencia na rede.  

6. Respecto das diversidades.  

 

7.2. ACTUACIÓNS CO PROFESORADO:  

- Repositorio dixital na web do centro de material sobre xestión da convivencia na aula. 

- Asesoramento na aplicación de pautas condutuais ante casos de conflito.  

 

7.3. ACTUACIÓNS CON FAMILIAS:  

- Repositorio dixital na web do centro de material sobre xestión emocional e pautas de 

convivencia positiva con adolescentes.  
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- Información sobre o organismos alleos de intervención ante problemas de violencia 

filioparental, violencia entre iguais, violencia de xénero, ... ,  e derivacións específicas 

desde o Departamento de Orientación.  

 

8. AVALIACIÓN DO PROGRAMA:  

Para a avaliación do programa utilizaranse os seguintes criterios:  

- Implicación do alumnado nas tarefas plantexadas individualmente.  

- Implicación do grupo-clase na aplicación das actividades grupais.  

- Implicación da familia nas tarefas plantexadas. 

- Implicación do profesorado nas tarefas plantexadas. 

- Frecuencia das condutas-problema. 

- Establecemento de novas formas de actuación no contexto ordinario da aula. 

- Establecemento de novas formas de actuación no contexto familiar e social. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA / MATERIAL RECOMENDADO: 

 

As actividades propostas están baseadas nos seguintes materiais, que se adxuntan como anexos: 

 Programa de fomento de la cohesión intergrupal, elaborado por Inmaculada Ruíz Martín 

(Anexo I) 

 Programa de habilidades sociales para el aula de convivencia, elaborado por 

Departamentos de Orientación de Zona Lora del Río, Sevilla (Anexo II). 

 Dinámicas de grupo para la convivencia del programa Orientados, de Generalitat 

Valenciana (Anexo II e Anexo III).  

 Manual de educación emocional para la ESO, de Generalitat Valenciana (Anexo IV).  

 

 

10. ANEXOS: 

 

ANEXO I: Programa de desenvolvemento da cohesión grupal. 

ANEXO II: Programa de adquisición de habilidades sociais básicas. 

ANEXO III: Programa de habilidades para resolver conflitos.  

ANEXO IV: Programa de desenvolvemento emocional.  

 

 


