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ANEXO III. TERCEIRA UNIDADE DIDÁCTICA 

A profesora de historia. Todos somos excepcións (baseada na novela homónima de 
Ahmed Dramé)  

Autor : Juan José Álvarez Castro (Orientador do IES de Arzúa) 

 

 
1. Concepto de asertividade, á luz da análise do seguinte parágrafo-diálogo: 

“Pola miña parte, coma o meu irmán, prefiro a tranquilidade, arranxar as situacións co 
diálogo e intentar impor a calma onde outros prefiren quedar sen nervios. 
 
Cando unha das miñas boas amigas da clase “euro”, Samira, me chamou para dicirme que 
lle roubaran as chaves da casa e que coñecía o culpable, sería un amigo moi desleal se 
non a axudase. 
 
Tremía, e temía que o ladrón entrara na súa casa, porque sabía onde vivía. Resulta que o 
ladrón tamén era o meu coñecido. Mellor dito, un colega. De xeito que fun onda el, e 
chameino. Fun directo. Sabía que abondaba con asustalo un chisco para que me 
devolvera axiña as chaves: «Deberías tratar as persoas con respecto. Samira é unha boa 
rapaza, non merece que lle fagas isto. Daquela solta xa as chaves, é o mellor. Prefiro ser 
eu quen cho diga, porque son o teu amigo e cáesme ben. Pero que saibas que sospeita de 
ti e llelo dixo aos seus pais. Sabes o que agora quere facer a súa nai. Ir canda o director 
para queixarse. O mellor é que lle deas as chaves agora mesmo. .» 
En cinco minutos recuperaba as súas chaves”. 
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2. Concepto de bulling, despois deste parágrafo-diálogo: 
 
“Semella que rin a cachón. Vexo que formaron un círculo e que todos meten barullo. Case 
todos son amigos meus e os demais son amigos da miña irmá xemelga, entón achégome. 
Semella divertido. 
 
Constato que hai alguén no medio do círculo. Unha nena que chora e semella moi 
asustada: «Desgraciada, viches que mallas levas?». Como fixeches eses buratos, 
arrastrándote?». «A ver, lurpia, onde te metiches para aburatar as mallas?» «A profe non 
te vai deixar entrar con mallas de rede». Son dez a aldraxar unha alumna. A iso 
chámaselle acoso. 

 
Ademais coñézoa. Séverine é moi amiga da miña irmá. Seica é moi coitada. É amable, 
educada e benfalada. Unha nena seria, e quizais é iso o que amola os seus agresores. 
 
A inxustiza sublévame. A impotencia dos febles sometidos ao poder arbitrario dos fortes 
dáme noxo. Así que se son testemuña ou se me contan algo que me desgusta, o meu 
instinto é intervir. Non podo facer outra cousa. O que quero dicir é que non me esixe a 
menor valentía. Abóndame co orgullo”. 
 

 
 
Nas anteriores situacións vemos persoas que son vítimas de desiguais delitos escolares e 
sociais (roubo, bulling…). Porén, saberás que non son os únicos xeitos de agredir; entre as 
condutas graves contrarias á convivencia, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia 
e participación da comunidade educativa, no seu artigo 15 salienta: “Os actos de 
discriminación grave por razón de nacemento e/ou raza (entre outras)”. 
 
Agora, coas túas propias verbas, explica a gravidade do exemplo 1 e describe unha 
alternativa a ese delito. Razoa a túa resposta. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Agora desenvolve o mesmo exercicio co exemplo 2. Explica a súa gravidade e expón 
unha opción distinta a esa conduta contraria á convivencia: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



3 

 

 
 
 
 
Deseguido fíxate neste fotograma: 

 

 
 

Se estes mozos entre eles fosen racistas, cantas cousas boas perderían? 
 ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 E estes?: 

 

 Que estarían a perderse se tamén fosen racistas? Razoa as túas respostas. 
 ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Sinala as desvantaxes dunha sociedade pechada en si mesma, intolerante coas diferenzas e cos 
demais xeitos de convivir.  

 

 
 
 
 
 

 


