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INTRODUCIÓN

No curso 2014/2015 este seminario traballou “O clima de aula: profesorado, alumnado

e familias”. Realizamos varias enquisas ós tres piares da comunidade educativa e notamos que

o coñecemento e posta en práctica das habilidades sociais por parte do profesorado era un dos

elementos destacados para mellorar o clima de aula e potenciar a convivencia no Centro,

ademais de incrementar e mellorar o rendemento académico do noso alumnado.

Neste curso 2015/2016, dedicámolo a coñecer as principais habilidades sociais que debe

ter un docente e aplicalas paulatinamente no presente e vindeiros cursos escolares.

Neste curso pretendemos desenrolar  unha serie de puntos que fagan das nosas clases

lugares onde ademais de aprender contidos sexan creados ambientes nos que se formen persoas

cívicas que no futuro intenten mellorar a sociedade: maior xustiza social, tolerancia e

comprensión.

A experiencia demostra que o uso cotiá das habilidades sociais nas aulas favorece a paz e

a tolerancia entre o alumnado e que o profesorado atopa maior receptividade na relación de

ensino - aprendizaxe.

Como dato da mellora do clima de aula é que o Xefe de Estudos  nos Claustros e

Comisións de Convivencia celebradas no presente curso salienta a tendencia á baixa da

conflitividade e das disrupciónsnas aulas, especialmente nos primeiros cursos da ESO.

Tamén se ve confirmado polas opinións do profesorado nas relacións que se establecen

entre o alumnado e o profesorado.

Como resultas das  diferentes discusións (refundición de cuestións analizadas) deste

seminario e, de cara ó vindeiro curso escolar, tomamos a decisión de formar un grupo de

profesores para por en práctica o TEI (Titoría Entre Iguais) nos cursos de 1º ESO con alumnos

de 3º ESO como titores-orientadores dos referidos alumnos/as.
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1.- A  PARTICIPACIÓN  SOCIAL.
A educación  é un proceso tipicamente humano, xa que presupón capacidades exclusivas

do home, tales como a  intelixencia pola cal aprende e planifica o seu perfeccionamento, a

liberdade para realizala de xeito autónomo, o poder de relacionarse e comunicarse pero sobre

todo a posibilidade de socializarse.

¿Qué se entende por participación social?. É a intervención dos cidadáns na toma de

decisións en relación ó manexo dos recursos e as accións que teñen un impacto no desenrolo da

comunidade educativa.

¿Qué se entende por Participación Social na Educación?.   É a acción que  precisa da

colaboración –sistemática e organizada- de actores sociais como os pais e nais, os representantes

das asociacións, os profesores, as organizacións sindicais, os directivos escolares, exalumnos, e

os demais  membros da comunidade interesados en traballar no fin común do melloramento do

centro escolar.

Actualmente a educación é un tema de debate político e social xa que existe unha ruptura

entre as institucións educativas e a sociedade civil, debido a crenza  de que a educación é un

asunto dos profesionais do ensino e dos pais dos alumnos.

A Constitución española de 1978 (Art. 27) recoñece o dereito a educación e establece o

imperativo de que o profesorado, os pais e nais  e, no seu caso, o alumnado intervirán no

control e xestión de todos os centros sostidos  pola Administración con fondos públicos, nos

termos que a lei estableza.

A  institución escolar non pode resolver soa os problemas educativos, necesita das

achegas sociais de diferentes  instancias, en canto ó fortalecemento da xestión, a colaboración e

o apoio en materia de participación social diante as autoridades e a sociedade no seu conxunto.

O sistema educativo, despois do primeiro nivel de educación, a familia, é quen xestiona o

segundo nivel, a socialización, na que os rapaces incorpóranse ó proceso de recrear, vivir,

reproducir e transformar a cultura familiar máis preto, dende os primeiros anos da escolar ata a

universidade.
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A escola é un centro de responsabilidades educativas, xa que son os centros educativos

quen teñen a responsabilidade de seleccionar, organizar e incluír nunha programación

organizada, ou rexeitar, todo  tipo de programas e iniciativas, apoios e suxerencias, programas

de educación viaria, de drogodependencia, de educación sexual, antiviolencia, contra o racismo,

etc, ou a inclusión de concursos literarios, de poesía, de debuxo, de visitas, etc. As aulas son o

lugar idóneo para tratar ou analizar calquera idea relacionada coa infancia ou adolescencia, pois

quen está en idade escolar pasa unhas cantas horas ó día recollida e ordenada nas aulas.

A actividade educativa debe  estar  sempre orientada a facer cidadáns preparados,

eficientes, democráticos e solidarios. Para  lograr tal obxectivo  necesitamos da colaboración da

comunidade educativa; especialmente das familias pero tamén dos nosos compañeiros/as, dos

titores, do ambiente de Instituto e  da sociedade na que vive inmerso o alumnado.

Pensamos que os educadores debemos intentar cumprir cunha serie de deberes diante os

pais, os compañeiros/as de profesión, os titores e da sociedade local.

Podemos diferenciar:

a) Deberes dos educadores cara os pais:

- Debemos respectar os dereitos das familias na educación dos seus fillos/as no

relativo a valores e ás finalidades da educación para poder incorporalos ós proxectos

educativos.

- Asumir a propia responsabilidade na materia impartida e facelo o mellor posible,

buscando o interese do alumnado por aprender.

- Evitar confrontacións e actitudes negativas e respectar o pluralismo no Centro e na

sociedade circundante.

- Favorecer a cooperación coas familias e o profesorado, compartindo a

responsabilidade  da educación e establecer unha relación que favoreza o bo

funcionamento do Instituto. Fomentar a participación de pais e nais nesta temática.

b) Deberes dos docentes cara os titores de curso:

- Manter informados ós titores sobre o proceso educativo dos seus alumnos/as,

respondendo profesionalmente das súas demandas e escoitar os seus puntos de vista;

orientalos, se o  piden, para contribuír  positivamente á  educación dos seus fillos/as.
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- Analizar cos titores o proceso e o progreso do alumno/a con respecto ó desenrolo da

súa  personalidade; a  consecución das súas finalidades e os obxectivos que se buscan

en cada etapa.

- Darlles orientación no caso de que os seus alumnos/as sexa de necesidades

educativas especiais.

- Respectar a confianza que os pais/nais depositan no educador e no titor/a cando nos

fan confidencias sobre as circunstancias familiares ou persoais que afecten ó alumno e

manter absoluta discreción sobre ditas informacións.

c) Deberes dos educadores con respecto á profesión:

- Dedicarse ó traballo docente coa conciencia de que prestamos un servizo á sociedade.

- Promover un desenrolo profesional coas actividades de formación permanente e de

innovación educativa, pero tendo en conta que esta cuestión constitúe un deber e o

mesmo tempo un dereito do educador.

- A nosa actividade individual forma parte da proxección  cara os demais, enténdase

Claustro e Equipo de  Profesores.

- Contribuír á dignificación social da profesión docente e asumir as responsabilidades e

competencias propias da profesión.

- Defender e facer respectar os dereitos inherentes á profesión (consideración social,

retribución económica, etc).

- Esforzarse por adquirir e potenciar as calidades que  configuran o carácter propio e

que son necesarias para o mellor cumprimento dos deberes profesionais:autocontrol,

paciencia, interese, curiosidade intelectual, etc.

- Manter un dominio permanente dos principios básicos da súa materia e incorporar a

súa didáctica os adiantos científicos, pedagóxicos e didácticos axeitados.

- Manter unha actitude crítica e reflexiva permanente cara a propia actuación

profesional, para deste xeito garantir unha constantes mellora na actividade

profesional.

d) Deberes dos educadores cara outros educadores.

- Crear un clima de confianza que potencia o traballo en equipo e, deste xeito, contribuír

ó bo funcionamento dos órganos de participación, de coordinación e de dirección con

obxecto  de garantir unha educación de calidades.
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- Respectar o exercicio profesional dos demais educadores e non interferir no seu traballo

nin na súa relación con alumnos, pais e titores.

- Non facer comentarios pexorativos sobre outros profesionais. En caso de observar

carencias ou abusos no exercicio da profesión, usar as vías regramentarias.

- Evitar obter indebidamente  vantaxes sobre os compañeiros/as de profesión.

- Manter a condición de segredo profesional toda aquela información sobre os

compañeiros/as de traballo e o alumnado.

e) Deberes do educador cara a institución escolar.

- Respectar e asumir o proxecto educativo de centro,  como un deber inherente ó

desempeño  da función docente dentro dos límites do precepto constitucional da

liberdade de cátedra.

- Participar na elaboración e realización de melloras na calidade da ensinanza, na

investigación pedagóxica e na divulgación de métodos e técnicas para o desenrolo  da

actividade educativa para buscar altos niveis de eficiencia.

- Respectar a autoridade dos órganos de goberno do Centro e colaborar no bo

funcionamento dos equipos pedagóxicos, da acción  de titoría e da acción orientadora.

- Participar nos órganos de goberno do Centro cando así  sexa requirido.

- Promover actividades extraescolares, preparándoas con total responsabilidade e sempre

coas garantías xurídico -administrativas.

- Cooperar coas institucións e asociacións educativas dentro do marco social da

educación.

- Participar activamente nas consultas que sobre temas de política educativa,

organización escolar ou calquera aspecto educativo promovan as administracións

correspondentes.
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f) Deberes do educador cara a sociedade.

- Educar para unha convivencia fundamentada na igualdade de dereitos e na práctica da

xustiza, da tolerancia, do exercicio da liberdade, da paz e no respecto á natureza.Para tal

fin, o educador colaborará para que ditos valores se inclúan nos Proxectos Educativos

dos Centros.

- Ter na forma de actuar un estilo de vida democrático, asumindo e promovendo os

valores que afectan á convivencia en sociedade: liberdade, xustiza, igualdade,

pluralismo,tolerancia, comprensión, cooperación, respecto, sentido crítico, etc.

- Fomentar a creatividade, a iniciativa, a reflexión, a coherencia, a sensibilidade, a

autonomía e a esixencia persoal nos alumnos e no propio traballo profesional.

- Fomentar o correcto coñecemento e uso social da linguas e realizar un traballo

educativo que resalte os valores socioculturais do país e da nosa Autonomía.

- Procurar que o alumnado aprecie o valor do traballo de todas as persoas e contribuír

por medio da orientación a lograr que cada alumno, coñecendo e valorando as realidades

do estudo e do traballo, así como as propias posibilidades, tome decisións responsables

diante as súas opcións escolares e profesionais.

- Colaborar dunha maneira efectiva na dinamización da vida sociocultural do entorno,

fomentando o coñecemento e valoración de todos os aspectos sociais e culturais que

podan contribuír á formación integral do alumnado.
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2.-A   MOTIVACIÓN   ESCOLAR.
A motivación escolar constitúe un dos factores psico-educativos que máis inflúen na

aprendizaxe. Esta non se restrinxe á aplicación dunha técnica ou método de ensino en

particular, pola contra, a motivación escolar leva unha complexa interrelación de diversos

compoñentes cognitivos, afectivos, sociais e de carácter académico que se atopan involucrados e

que dunha ou outra forma teñen que ver coas actuacións dos alumnos como a dos seus

profesores.

Os factores que determinan a motivación por aprender e o papel do profesor están dados

no plano pedagóxico onde a motivación significa proporcionar ou fomentar motivos, é dicir,

estimular a vontade por aprender e no contexto escolar onde a motivación do estudante permite

explicar en que medida os alumnos invisten a súa atención e esforzo en determinados asuntos

que poden ser ou non os que desexan os seus profesores, pero en todo caso relaciónanse coas

súas experiencias subxectivas, a súa disposición para involucrarse nas actividades escolares.

Exponse desde a perspectiva cognitiva e humanista que o papel do profesor no ámbito

da motivación está centrado en inducir motivos aos seus alumnos no que respecta ás súas

aprendizaxes e comportamentos para realizar as actividades de maneira voluntaria, dando así

significado ao traballo realizado, de maneira que os alumnos desenvolvan un verdadeiro gusto

pola actividade escolar e comprendan a súa utilidade persoal e social.

Función motivadora do profesor: sen motivación non hai aprendizaxe

Desde este punto de vista, o profesor debe exporse un triplo obxectivo na súa acción

motivadora:

1. Suscitar o interese

2. Dirixir e manter o esforzo

3. Lograr o obxectivo de aprendizaxe prefixado

Se na escola tradicional chamabamos motivación soamente á inicial, aquí vemos que a

motivación debe manterse ata o final, e ser o punto de partida, se o proceso de aprendizaxe ten

éxito, de novas motivacións para novos procesos.

Cada alumno motívase por razóns diferentes.
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A motivación como proceso auto enerxético da persoa, limita a función do profesor para

ser un axente exterior que trata de desencadear as forzas interiores do alumno. Isto lévanos a

unha consecuencia: os incentivos teñen un valor motivador limitado. A mesma actividade

motivadora produce distintas respostas en distintos individuos, ou mesmo no mesmo alumno

en diversos momentos.

Na práctica tradúcese nunha limitada eficacia das motivacións colectivas, se non van

acompañadas dunha individualización e adecuación ás peculiaridades do alumno, nas que

inflúen tanto os trazos de personalidade como a súa mesma historia.

É máis importante crear o interese pola actividade que pola mensaxe

Para iso hai que apoiarse nos intereses dos alumnos e conectalos cos obxectivos da aprendizaxe

ou coa mesma actividade. Hai moitos profesores que tenden a buscar técnicas interesantes para

eles pero que non provocan ningunha motivación nos alumnos. Os alumnos non se motivan por

igual, polo que é importante buscar e realizar actividades motivadoras que impliquen maior

participación do alumno.

Estratexias para mellorar a motivación nos estudantes:

A motivación, tanto intrínseca como extrínseca, é un factor crave para o éxito dos

estudantes en todas as etapas da súa educación, e os docentes xogan un rol importante en

prover e alentar esa motivación.Claro que é moito máis fácil dicilo que facelo, xa que todos os

estudantes atopan motivación de diferentes formas e toman tempo e moito esforzo en aprender

a entusiasmar unha clase chea de nenos, traballar duro e buscar a excelencia.

Incluso os docentes mellor intencionados e educados ás veces non contan coa habilidade de

manter aos seus estudantes no camiño.

1. Brindar aos  estudantes unha sensación de control.

Mentres que a guía dun docente é importante para que os estudantes se manteñan

dentro dunha consigna e  estean motivados, permitirlles elixir e controlar un pouco o que pasa

en clase é unha das mellores maneiras de mantelos comprometidos. Por exemplo, permitirlles

elixir o tipo de tarefa a realizar ou que problemas traballar pode darlles unha sensación de

control que pode motivalos a facer máis.
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2. Definir os obxectivos.

Pode ser frustrante para os estudantes completar unha tarefa ou comportarse

correctamente en clase se non existen obxectivos claramente definidos. Os estudantes queren e

necesitan saber que se espera deles para manterse motivados. A principio do curso débense

expoñer obxectivos claros, regras e expectativas para que non haxa confusión e os estudantes

teñan metas polas que traballar.

3. Crear un ambiente libre de ameazas.

Os alumnos/as precisan entender que as súas accións teñen consecuencias e os reforzos

positivos son moito máis motivadores. Cando os docentes crean un ambiente seguro e de apoio,

afirmando que cren nas habilidades dos seus estudantes en lugar de describir as consecuencias

de non facer determinada cousa, os estudantes cubrirán as expectativas que os adultos ao seu

redor lles comuniquen.

4. Cambiar o escenario.

Unha clase é un gran lugar para aprender, pero sentar nun escritorio día a día pode facer

que a escola se volva aburrida para algúns alumnos.

Para renovar o interese, débeselle dar  aos  estudantes a posibilidade de saír da aula. Facer

traballos de campo, convidar oradores ou simplemente levalos á biblioteca para algunha

investigación ten resultados positivos O cerebro ama as novidades e un escenario novo pode ser

o que o alumnado  precisa para manterse motivado.

5. Ofrecer experiencias variadas.

Non todos os estudantes responderán ás tarefas da mesma forma. Para algúns, será máis

doado realizar as que implican entregar algún traballo. A outros gustaralles ler libros ou

traballar en grupos. Para manter a todos alumnos  motivados hai que  mesturar as tarefas para

que aqueles con diferentes preferencias poidan implicarse naquilo que máis lles gusta. Facer

isto axudará aos estudantes para manterse comprometidos e prestar atención.

6. Usar a competencia positiva.

A competencia en clase non sempre é algo malo, e nalgúns casos pode motivar aos

alumnos/as para esforzarse en buscar a excelencia. É importante  crear un espírito amigable e
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competitivona  clase, talvez mediante xogos de grupos  para que os estudantes poidan

demostrar os seus coñecementos.

7. Ofrecer  recompensas.

A todos nos gusta recibir recompensas  , por iso é importante ofrecer aos  estudantes a

posibilidade de gañalas sendo esta unha excelente fonte de motivación. .Débese  considerar a

personalidade e as necesidades dos alumnados para determinar recompensas apropiadas para

clase.

8. Darlles responsabilidades.

Asignar aos  estudantes traballos da clase é unha excelente maneira de construír unha

comunidade e motivalos. A maioría verá os traballos como un privilexio máis que unha carga e

traballarán duro para asegurarse de estar a cumprir coas expectativas. Tamén pode ser útil

permitir aos estudantes tomar quendas para liderar actividades ou axudar para que cada un se

senta importante e valorado.

9. Permitirlles   traballar xuntos.

Mentres que non todos os estudantes se entusiasman por traballar en grupo, moitos

atoparán divertido tentar resolver problemas, facer experimentos e traballar en proxectos con

outros estudantes. A interacción social pode entusiasmalos e os alumnos/as poden motivarse

mutuamente para acadar  unha meta. Con todo, os docentes necesitan asegurarse que os grupos

estean balanceados e sexan xustos, para que non ocorra que algúns estudantes estean a traballar

máis que outros.

10. Felicitalos  cando o merezan.

Non existe outra forma de motivación que funcione mellor que os estímulos. Mesmo

como adultos, necesitamos recoñecemento e eloxios, e os estudantes de calquera idade non son

a excepción. Os docentes poden motivar aos seus estudantes recompensando o éxito

publicamente, eloxiando un traballo ben feito e compartindo traballos exemplares.

11. Alentar a autorreflexión.

A maioría dos alumnos/as  queren triunfar, só necesitan pescudar que teñen que facer

para logralo. Unha maneira de motivar aos  estudantes é levalos a facer unha profunda

introspección e determinar as súas propias fortalezas e debilidades. Os alumnos adoitan
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motivarse máis ao crear este tipo de autocríticas que escoitalas dun docente, xa que os fai

sentirse a cargo de crear os seus propios obxectivos e metas.

12. Entusiasmarse co que se ensina.

Unha das mellores maneiras de ver aos alumnos/as motivados é compartir o

entusiasmo do docente .Cando o profesor está  entusiasmado por ensinar, eles estarán moito

máis entusiasmados por aprender.

13. Coñecer aos  estudantes.

Coñecer ao alumnado é moito máis que memorizar os seus nomes. Os estudantes

necesitan saber que o docente ten un interese xenuíno e preocúpase  por eles e polo seu éxito.

Cando os alumnos/as se senten apreciados, isto crea un ambiente de aprendizaxe segura e

motívaos para a traballar máis duro, xa que buscarán obter cumpridos e unha boa

retroalimentación de alguén que consideran que os coñece e respecta como individuos.

14. Conectar cos seus intereses.

Coñecer aos alumnos/as reportará  outros beneficios, como permitir relacionar o

material de clase con cousas que a eles lles interese . Os docentes poden usar ese interese para

facer as cousas máis interesantes para os estudantes, manténdoos motivados por máis tempo.

15. Axudar aos estudantes para atopar a súa motivación intrínseca.

Pode ser xenial axudar aos alumnos/as a motivarse, pero ao final do día necesitan poder

xerar a súa propia motivación. Axudar aos estudantes para atopar as súas propias razóns para

facer o traballo en clase e traballar duro, xa sexa porque atopen o material interesante, queiran ir

á universidade ou simplemente encántelles aprender, é un dos agasallos máis poderosos cos

que se poden   obsequiar.

16. Manexar a súa ansiedade.

A algúns alumnos/as provócalles moita ansiedade o feito de fallar ou non facer o

traballo como corresponde. Para estes estudantes, os docentes poden atoparse con que están tan

motivados por aprender que loitar cunha materia non é o fin do mundo. Ofrécelles apoio sen

importar cal sexa o resultado final é unha boa maneira para que os estudantes non sentan tan

atafegados polas expectativas.
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17. Expoñer metas altas pero alcanzables.

Se non se empurra ao alumnado para que fagan máis que o mínimo, a maioría non o

buscará pola súa conta. Aos estudantes gústalles sentirse desafiados e traballarán para acadar

altas expectativas mentres crean que esas metas están ao seu alcance, así que o profesor non

debe ter  medo de empuxalos para obter máis deles.

18. Brindar retroalimentación e ofrecer posibilidades de mellorar.

Os alumnos/as que loitan co traballo de clase poden sentirse frustrados e perder

motivación. Nesta situación, é preciso facer unha reflexión crítica por parte dos docentes que

nos leve a coñecer  exactamente onde nos equivocamos nos ou se equivocaron eles  e como

podemos mellorar a próxima vez. Atopar un método para chegar onde os alumnos  queren

estar pode axudar a mantelos motivados a traballar duro.

19. Facer seguimento do progreso.

Pode ser difícil para os alumnos/as darse conta de que avanzaron, especialmente con

materias que lles resultan difíciles. Facer seguimento pode ser útil na clase, non só para os

docentes senón tamén para os estudantes. Os docentes poden utilizar isto como unha forma de

motivar aos estudantes, permitíndolles apreciar de maneira visual canto aprenderon e

melloraron durante o ano.

20. Facer as cousas divertidas.

Non todo o traballo de clase necesita ser un xogo ou un momento ameno, pero os

estudantes que ven a escola como un lugar onde poden divertirse estarán máis motivados a

prestar atención e facer o traballo que se requira deles, que aqueles que o ven como unha

obriga. Agregar diversión ás actividades na escola pode axudar aos estudantes que loitan por

manterse comprometidos e facer da clase un lugar máis amigable para os estudantes.

21. Prover oportunidades para o éxito.

Os estudantes, incluso os mellores, poden frustrarse e desmotivarse cando senten que

están a loitar ou non obteñen o recoñecemento e outros estudantes si. Debemos asegurar  que

todos teñan unha posibilidade de desempeñar as súas fortalezas e sentirse incluídos e

valorados. Isto pode facer unha gran diferenza na súa motivación.
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A partir da experiencia, poderiamos  concluír que  motiva máis e mellor quen maiores

e mellores experiencias vive na aula. Lemos xa con moita frecuencia, que en situacións de

aprendizaxe impórtannos máis os procesos que os resultados.

A razón é que os procesos permanecen sempre e serven de reforzo ou motivación para

posteriores aprendizaxes.
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3.- A   COOPERACIÓN.
1. Introdución:  A cooperación no ámbito da escola.

A escola, máis que un edificio e un currículo, é unha rede de relacións e interaccións entre

persoas, e o proceso de aprendizaxe ven determinado pola calidade desas relacións.

No desenvolvemento diario do noso traballo, os profesores nos vemos a miúdo na

necesidade de afrontar tarefas diversas e complexas, ou de tomar decisións difíciles. Abordar

estas cuestións en solitario resulta unha responsabilidade abrumadora que pode desembocar en

estrés, desesperanza e nun descenso no nivel de tolerancia e implicación persoal ante calquera

situación que supoña afrontar novos retos. A única estratexia que pode conducir a un logro

satisfactorio é a de ser quén de tecer unha sólida rede de apoios e axudas mutuas cos alumnos,

cos compañeiros e coa comunidade en xeral. Así, a rede abranguería:

 As estratexias de colaboración entre o centro, as familias e a comunidade na que nos

encontramos (outros centros escolares, institucións, etc.)

 Os lazos de apoio mutuo entre os alumnos mediante o traballo colaborativo.

 Os lazos de apoio mutuo entre profesores.

As redes de apoio mutuo aportan seguridade emocional e benestar aos docentes, xa que

axudan a crear sentimentos de pertenza, e identificación e, moi importante, de competencia e

capacidade para dar resposta ás necesidades dun alumnado diverso no marco dunha profesión

complexa. De feito, a colaboración está considerada como unha das condicións máis decisivas

para construír unha escola inclusiva.

A perspectiva inclusiva impón tres características ao concepto de apoio:

· O apoio non é algún algo alleo ou externo á vida da aula.

· O apoio é apoio á aula, máis que ao alumno.

· O apoio non pode ser un elemento penalizador de determinadas situacións e alumnos.

Moitas veces os apoios teñen asumido a función de separar os alumnos “normais”e os  alumnos

conflitivos, centrando así o apoio neste grupo.
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O apoio inclusivo non se plantexa coma externo e prescriptivo, senón que se basea na

indagación e búsqueda conxunta de solucións, o diálogo e a confrontación de pareceres entre

todos os profesores da escola. Parte do cuestionamento de todas as prácticas en curso

(asuncións éticas, pedagóxicas, etc.) e preocúpase da análise das alternativas rexeitadas, así

como das asumidas. A aula debe converterse nunha comunidade de apoio.

Isto supón plantexar a ensinanza contando cós propios alumnos como apoio: os sistemas

de aprendizaxe en grupo cooperativo, as titorías entre iguais e a creación de redes de axuda

entre compañeiros, tanto entre profesores coma entre alumnos.

2. Estratexias cooperativas entre alumnos: O rol do profesor

A construción de relacións auténticas de colaboración e axuda entre profesores e

alumnos implica que os profesores mostran unha consideración positiva cara todos os alumnos;

compórtanse na aula mostrando coherencia e xustiza, ao mesmo tempo que crean confianza;

que comprenden e demostran que a comunicación cos alumnos supón tanto escoitar como falar;

e fan das aulas un lugar onde os alumnos poden experimentar sen temor a ser castigados.

A partir destas actitudes previas por parte do profesor, os métodos de aprendizaxe

cooperativa se estruturan de forma diferente, pero en todos a práctica na aula debe deseñarse

tendo en conta os seguintes factores:

 Ten que haber unha tarefa e un obxectivo de grupo. Esta tarefa non é so a de facer algo

en grupo, senón a de aprender algo como grupo, de acordo cos contidos e obxectivos

educativos previstos en cada caso.

 Ten que haber unha responsabilidade individual, o éxito do traballo do grupo baséase en

que cada membro do grupo aprenda e progrese en función das súas capacidades.

 Ten que haber unha igualdade de oportunidades para o éxito. Todos deben poder

contribuír á consecución da tarefa mellorando o seu rendemento anterior.

 Existencia de habilidades sociais entre os membros do grupo. As estratexias para

comunicarse eficazmente e das habilidades sociais que implican (confiar nos outros,

participar, resolver construtivamente os conflitos, etc.) non son espontáneas, e deben

practicarse antes, durante e despois da resolución das tarefas cooperativas.
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3. Estratexias cooperativas entre profesores.

As relacións de traballo entre profesores poden responder de xeito xeral a estes catro tipos:

1. Individualismo

 Cada profesor ensina so, illado na súa aula. Non hai que confundir este concepto

coa individualidade, que é a capacidade de facer xuízos independentes, de ter

iniciativa, autonomía e creatividade.

2. Colexialidade

 Existe camaradería nas relacións, pero non cooperación auténtica.

3. Balcanización

 É unha colaboración que, paradóxicamente, divide aos profesores ao incluílos en

grupos illados e frecuentemente enfrontados.

4. Cooperación

 As relacións de traballo entre os profesores son fortes e voluntarias.

 Hai un traballo conxunto: ensinanza en equipo, planificación conxunta,

observación e supervisión, etc.

As estratexias de cooperación entre profesores poden ser moi variadas, pero

obrigatoriamente terán que xerar comunicacións simétricas e que confianza entre os seus

membros, de modo que a cooperación permitirá, na meirande parte das ocasións:

 Mellorar os vínculos afectivos e as relacións sociais entre os profesores.

 Aumentar a capacidade de reflexión.

 Dotar de apoio moral para afrontar innovacións.

 Reducir a excesiva carga de traballo.

A continuación imos tratar de tres estratexias concretas para a cooperación docente: os

grupos de apoio entre profesores, a docencia compartida e a observación mutua.

1. Grupos de apoio entre profesores

Os Grupos de Apoio entre Profesores: (GAEP) son estruturas de apoio creadas polos propios

profesores dentro dos centros, Consisten en pequenos grupos de compañeiros dun mesmo

centro que traballan colaborativamente sobre problemas concretos plantexados polos seus

colegas.



19

O grupo recibe demandas do profesor que voluntariamente solicita axuda e, xunto con el,

analizan e definen o problema plantexado e deseñan propostas de intervención axeitadas. Hai

algunhas recomendacións definidas para por en marcha un grupo de apoio (Parrillas y Daniels,

1988):

 Tres profesores do centro compoñen o núcleo básico do grupo, aínda que poderán

solicitar temporalmente a participación de profesionais externos, ou o asesoramento

doutros profesores do centro ou dos pais.

 Os grupos reuniranse cunha periodicidade semanal ou quincenal co profesor que

solicitou o apoio.

 Normalmente, trátase un so caso por reunión. Mentres non se dea por rematado o

traballo, acórdanse datas de seguimento para revisar a situación do profesor que fixo a

demanda.

 Para facilitar o traballo de seguimento e levar un rexistro das reunións, los GAEP toman

notas confidenciais sobre os casos que van afrontando.

 Para iniciar un grupo de apoio, necesítase a aceptación previa e a colaboración do equipo

directivo e os compañeiros do centro.

 Os profesores deben ter unha idea clara do tipo de problemas que poderían ser

plantexados ao grupo de apoio. Normalmente relaciónanse con problemas de conduta e

dificultades de aprendizaxe.

2. A docencia compartida

Constitúe un tipo de organización na que dous docentes traballan conxuntamente co mesmo

grupo-clase. Habitualmente fálase do profesor de aula, o responsable da materia, e do profesor

de apoio. Esta forma de interacción, ademais de mellorar o traballo na aula, facilitando, por

exemplo, a atención á diversidade, é unha ferramenta que favorece a reflexión sobre a propia

práctica docente e fomenta a eficacia do proceso educativo.

Hai unha serie de decisións que os profesores que toman parte dunha experiencia de docencia

compartida deben tomar para que resulte eficaz (Durán y Miquel, 2003):
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Antes Durante Despois

Funcións e
necesidades

· Quen vai xestionar a
aula e de que maneira?
· A metodoloxía que se
vai usar favorecerá a
docencia compartida?
· Como podemos
axudarnos?
· Que recursos
necesitamos e quen os
prepara?
· Hai na aula alumnos
con ne.e.e.?
· Que axudas debemos
ofrecer e como?

· As funcións de cada
profesor son as
axeitadas?
· Estamos a axustar a
planificación ás
necesidades do día a
día?
· Estamos a darnos apoio
mutuo?
· Estamos dando a
mesma mensaxe ao
alumnado (sobre
disciplina, normas de
traballo, obxectivos
básicos)?

· As funcións planificadas
para cada quen son as
axeitadas?
· Temos axustado a
planificación inicial ás
necesidades que ían
aparecendo?
· Nos temos proporcionado
apoio mutuo?
· Os cambios introducidos
melloraron o traballo na
aula?

Coordinación

· Cantas veces e con que
horario ímonos
coordinar?
· Sobre que aspectos
imos centrar as reunións?

· As reunións están a
sermos útiles?
· Temos o tempo
necesario para discutir a
planificación, o progreso
e os problemas?

.As reunións foron
dabondo?
.Temos tratado de todos os
temas importantes?

Avaliación

· Que aspectos imos ter
en conta para valorar o
progreso do alumnado?
· Que aspectos imos ter
en conta para valorar o
traballo conxunto?

· Progresan todos os
alumnos do grupo?
· Traballamos a gusto?
· Que cambios
deberíamos introducir?
· Como podemos levar a
práctica as melloras
identificadas?

· Todos os alumnos do
grupo progresaron?
· O traballo conxunto
proporcionounos novas
ideas e recursos?
· En situacións futuras, que
cambiaríamos?

3. Observación mutua

Esta técnica consiste en observar a un compañeiro impartindo clase ou realizando unha
actividade. A observación pode facerse de dúas maneiras:

 En situación natural, é dicir, entrando na clase para observar.
 A través de gravacións de vídeo.

Ás veces pode existir unha gran diferenza entre o que os docentes pensamos que facemos na
nosa clase e o que é en realidade facemos, tanto no senso positivo coma negativo. Esta técnica é
unha oportunidade valiosa para coñecer mellor a nosa propia práctica.

Para que a experiencia resulte proveitosa, é necesario establecer unhas condicións precisas que
sexan asumidas por ambos participantes, como:

 Obxectivo da observación (práctica docente, manexo dos alumnos, un caso particular..).
 Confidencialidade da información.
 Reciprocidade da observación.

A finalidade é xerar unha reflexión que faga visible o que a forza de ser familiar nas rutinas e
concepción ten chegado a converterse en “normal” e, por tanto, invisible.
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Enquisa para o profesorado sobre actitudes previas respecto á cooperación.

1. Marca entre un mínimo de 1 e un máximo de 5 o teu nivel de acordo cos seguintes
puntos:

1. Sería útil incorporar outro docente na miña aula.
Observacións:

1     2     3     4     5

2. Sería útil compartir a planificación do traballo da
miña aula.
Observacións:

1     2     3     4     5

3. Sería útil escoitar comentarios e contribucións dos
colegas.
Observacións:

1     2     3     4     5

4. Sería útil observar como un compañeiro manexa
o seu grupo.
Observacións:

1     2     3     4     5

5. Podería modificar a miña docencia en función das
recomendacións dos meus colegas.
Observacións:

1     2     3     4     5

6. Podería comprometerme na resolución de
problemas de forma conxunta cando se presentan
dificultades no proceso de aprendizaxe.
Observacións:

1     2     3     4     5

7. Podería experimentar na aula con técnicas de
aprendizaxe cooperativo entre alumnos.
Observacións:

1     2     3     4     5

2. ¿Qué cambios organizativos cres que habería que levar a cabo no teu centro para por
en marcha unha experiencia de ensinanza cooperativa? Marca SI ou NON segundo o
que consideres necesario

Espazos SI NON
Tempos SI NON
Materiais e recursos SI NON
Actividades SI NON
Persoas SI NON
Currículo SI NON

Observacións: baldeirado
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Baldeirado da enquisa para o profesorado sobre actitudes previas
respecto á cooperación

Mostra: Cumprimentaron á enquisa 29 profesores que están a facer o curso Habilidades sociais do
profesorado.

1. Sería útil incorporar outro docente na miña aula. 1 2 3 4 5
Número de persoas que marcaron cada valoración: 4 2 5 8 10

2. Sería útil compartir a planificación do traballo da miña
aula.

1 2 3 4 5

Número de persoas que marcaron cada valoración: 3 1 7 18
3. Sería útil escoitar comentarios e contribucións dos

colegas.
1 2 3 4 5

Número de persoas que marcaron cada valoración: 1 3 25
4. Sería útil observar como un compañeiro manexa o seu

grupo.
1 2 3 4 5

Número de persoas que marcaron cada valoración: 1 1 4 23
5. Podería modificar a miña docencia en función das

recomendacións dos meus colegas.
1 2 3 4 5

Número de persoas que marcaron cada valoración: 1 1 7 20
6. Podería comprometerme na resolución de problemas de

forma conxunta cando se presentan dificultades no
proceso de aprendizaxe.

1 2 3 4 5

Número de persoas que marcaron cada valoración: 1 8 20
7. Podería experimentar na aula con técnicas de

aprendizaxe cooperativo entre alumnos.
1 2 3 4 5

Número de persoas que marcaron cada valoración: 1 5 3 20

Comentarios

Pregunta
1

· Moi útil, no canto de sacar rapaces da aula.

· Sempre que se dispoña de tempo para traballar conxuntamente e poder
chegar a acordos sobre o desenvolvemento do traballo e ambiente que se debe
crear na aula.

· (Non é útil, 1) Polo número de alumnos.

· Principalmente nas horas nas que teño que facer traballos prácticos.

· (Non é útil, 1) non é relevante nas miñas circunstancias (AL).

· Depende dos grupos. No 1º ciclo da ESO, especialmente útil. (Moi útil, 5).

· Si, sempre de xeito organizado e planificado.

· Sempre que non sexa un elemento disruptivo.
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·  Nos  grupos de reforzo, sen dúbida si.: hai alumnos que si queren aproveitar
e outros que se negan a facer absolutamente nada,  abúrrense  e molestan en

clase asiduamente. (Non é útil, 1)

· Sempre queeles/elas  o considerasen convinte si, pero tería que existir unha
excelente coordinación.

Pregunta
2

· É imprescindible para traballar conxuntamente e incorporar outros docentes.

· (Non é útil, 1). A miña materia non depende de outras.

· Sobre todo compartir as horas e tempo de deberes que mando.

· Sería moi útil e sempre se pode aprender dos demais.

· Véxoo moi pedagóxico, sempre que as intervencións fosen na mesma liña
(unificación de criterios)

Pregunta
3

· Si, sempre que fosen obxectivos e construtivos.

· Sempre e cando non sexan ofensivos.

·Moi positivo

Pregunta
4

· Por suposto, pois todos temos algún método especial que aportar.

· Sempre e cando el estivera de acordo.

· Se el ou ela o permiten, paréceme moi vantaxosopara o proceso de
ensinanza-aprendizaxe, e máis cando ese grupo funcione ben.

Pregunta
5

· Si, pois, se estas son válidas, por que non se van a ter en conta?

· Por suposto.

Pregunta
6

· Paréceme importantísima a unificación de criterios, seguir unha mesma liña
de actuación ante dificultades ou condutas disruptivas.

Pregunta
7

· Xa o fago en algunhas unidades.
· Xa o fago e con moi bos resultados. Hai múltiples aplicación e recursos
dixitais que se poden empregar.
· Si, aínda que ao mellor necesitaría unas directrices previas par lévalo a cabo.
· Sempre e cando, previamente, me preparase para esta técnica, porque a nivel
pedagóxico, non teño ningún tipo de coñecemento ni preparación persoal.
(Moderadamente útil, 3)
· Importantísimo e faríao de moi bo grado, de feito na resolución de
problemas, dificultades, obtención de mellores resultados e un excelente
clima de aula sería o máis importante.
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1. ¿Qué cambios organizativos cres que habería que levar a cabo no teu centro para por
en marcha unha experiencia de ensinanza cooperativa? Marca SI ou NON segundo o
que consideres necesario

Cambios SI NON NON RESPOSTA
Espazos 19 persoas 8 2
Tempos 24 4 1
Materiais e recursos 23 4 2
Actividades 27 1 1
Persoas 14 11 4
Currículo 22 5 2

Observacións:

- Sobre a enquisa:

a) Tres persoas observan que habería que precisar máis as cuestión en xeral ou en algunha

concreta.

- Sobre a cooperación en xeral:

a) Penso que a colaboración entre docentes é indispensable, e fomentaría unha mellor

convivencia a todos os niveis.

b) O traballo colaborativo ten moitos aspectos positivos, pero poida que deba ser traballado

antes de que os alumnos cheguen ao IES.

c) É imprescindible un cambio na metodoloxía de aula para atender á diversidade que

temos no centro. Aínda que ao principio esixe moito traballo e esforzo, a ensinanza

cooperativa permite dar resposta a todo o alumnado.

d) Creo que debería haber máis tempo de comunicación entre profesionais, ademais dun

cambio profundo no currículo o una maneira de lévalo a cabo, máis flexible, menos

ríxida.

e) A aprendizaxe cooperativa e a formación neste eido faría que no centro educativo se

solucionasen moitos problemas (conduta, aprendizaxe, clima aula, coordinación no

plantexamento das actividades, orientar, mediar, animar…)

Eu considero importante no traballo cooperativoa observación, a escoita activa, o diálogo

entre tódolos membros da comunidade educativa, pautas, achegas.…
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- Sobre os cambios organizativos:

a) É difícil levar a cabo propostas de ensinanza cooperativa en aulas de reforzo por falta de

espazo. O resto das aulas é moi axeitado.

b) Hai que cambiar os recursos humanos, máis profesores e menos carga horaria.

c) Hai que cambiar a distribución interna das aulas.

d) Adaptar o currículo ao contexto da aula na programación didáctica.

e) Flexibilidade da organización da aula, mobiliario máis adaptable.

f) É necesario dedicar tempo no horario lectivo para a coordinación do equipo docente.

g) Sería sinxelo (por en marcha unha experiencia cooperativa), sempre que os

departamentos didácticos estivesen coordinados.

h) Penso que hai cousas que, aínda que sería bo cambialas, pódese traballar con elas así. A

miña dúbida está nas persoas.

Conclusión.

Analizando os resultados da enquisa, vemos que a actitude previa dos docentes do

Centro sobre a cooperación é moi receptiva, tanto no que respecta á cooperación entre

compañeiros docentes como á experimentación con técnicas de aprendizaxe cooperativa entre

alumnos. De feito, algúns dos entrevistados declaran estar xa levando a cabo actividades deste

tipo na súa práctica docente cotiá, e un maioritario 96% consideraría  moi útil experimentar con

elas.

Deducimos polos comentarios que, en ocasións, non sabemos exactamente en que pode

consistir a cooperación entre compañeiros docentes, aínda que a meirande parte dos

entrevistados (entre o 93 % e o 96%) declaran ser  profesionais moi dispostos a colaborar ou

modificar o seu comportamento en función das observacións dos compañeiros. Hai máis

reticencias á hora de admitir a presenza dun compañeiro na aula, aínda que máis da metade dos

entrevistados (62%) valoran como moi útil este procedemento. O 86% está disposto a planificar

xunto cos compañeiros, e un maioritario 96% ve moi útil buscar solución conxuntas para

resolver conflitos. A maioría dos entrevistados (entre o 68 % e o 86 %) decláranse moi dispostos

a efectuar experiencia de observación na aula.

Entre os cambios que deberían efectuarse para realizar experiencias de aprendizaxe

cooperativa cos alumnos, o 93% pensa na necesidade de cambiar as actividades, un 79 % os

materiais e recursos, e o 76% que debería cambiarse o currículo. Hai que sinalar a oportunidade
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da observación de que o currículo debe adaptarse ás necesidades do grupo mediante as

programacións didácticas,que , pensamos, sería o elemento que habería que cambiar de forma

significativa. En cuanto a recursos e materiais, as TIC ofrecen un amplo abano de posibilidades

que o profesorado podería coñecer a través de formación específica.

A meirande parte dos docentes (83%) consideran imprescindible efectuar cambios

referidos os tempos do proceso. En concreto, sinálase a necesidade de deixar tempos nos

horarios dos profesores para tarefas de coordinación e planificación conxunta, aspecto que

vemos tamén resaltado na literatura sobre o tema que temos consultado.

O 69% considera necesario cambiar espazos, punto que soe sinalarse coma

imprescindible para facilitalo desenvolvemento de actividades verdadeiramente cooperativas,

en particular as disposición do alumnado no espazo da aula. Algo menos da metade (48%)

considerarían axeitado o cambio de persoas no centro.

Varios dos entrevistados sinalan nos seus comentarios a idoneidade destas técnicas para

atender á diversidade de alumnado do centro e, tendo en conta a boa disposición dos docentes

que se deduce dos resultados da enquisa, quizá sería interesante considerar a posibilidade de

formar os profesores neste campo para por en marcha proxectos cooperativos no centro.
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4.- A NEGOCIACIÓN.

A negociación é unha técnica de resolución pacífica de conflitos na que as partes

involucradas buscan un acordo que resulte mutuamente aceptable. Esta negociación,

colaborativa, debe entenderse de maneira ben diferente á negociación competitiva, baseada no

posicionamento persoal, como por exemplo cando o profesorado negocia cos alumnos desde

unha perspectiva superior, abusando dalgunha forma da súa posición. O alumno acepta o

proceso de negociación a propósito de que non queda outro remedio, pero no fondo ten unha

sensación de inxustiza.

A diferenza doutras técnicas, como a mediación ou arbitraxe, só interveñen

voluntariamente as partes involucradas no conflito, as cales deben por tanto manifestar o

interese e vontade de resolvelo sen axuda de ninguén máis. A súa aplicación non se circunscribe

unicamente a conflitos entre partes desiguais (profesor-alumno, profesor-pais) senón tamén

entre iguais (alumno-alumno).

Unha negociación exitosa debe seguir os seguintes pasos:

1. Debe entenderse como un proceso voluntario no que ha de acordarse explicitamente

dialogar e escoitar con respecto. O autocontrol das emocións é vital na negociación, polo

que non debe comezarse o proceso ata superar os sentimentos de xenreira que xerou o

conflito.

2. Cada parte debe describir a controversia para resolver. Esta será a base para a resolución do

conflito.

3. Cada parte debe expoñer, de maneira asertiva os seus intereses para resolver o conflito e o

que espera que faga a outra parte. Isto axudará a propoñer creativamente posibles

solucións.

4. Acordar a solución máis adecuada para o conflito. A negociación é exitosa cando satisfai,

aínda que parcialmente, as necesidades de ambas as partes, ou sexa, cando ambos gañan no

proceso, realizando concesións para satisfacer intereses comúns.

5. É conveniente que o acordo sexa concreto e viable, proxectándose e definindo o futuro da

relación entre ambas partes.
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5.- A COMPRENSIÓN.

A comprensión (entendida coma tolerancia ante determinadas condutas do alumno que

en principio non parecen axeitadas) debería ser unha característica do profesor, que, non nos

esquezamos, pretende ser ou chegar a ser o modelo a imitar polos alumnos.

Debemos partir do feito de que os alumnos non aprenderán ningunha conduta que non

vexan cumprida no profesor, por moito que o profesor a recomende, a valore ou a explique: O

ALUMNO APRENDE O QUE O PROFESOR FAI, non o que din.

Isto non significa ser compresivo con todas as condutas.

A comprensión se pode ver como valor, proceso ou intención.

O valor da comprensión como elemento educativo é claro: implica coñecer ó alumno e

respectar a súa realidade e idiosincrasia, aínda que se atope en proceso formativo. Desde o noso

punto de vista, é erróneo que o profesor xulgue ou cualifique as condutas dos alumnos

baseándose só no que el /ela observa. Para ter unha visión máis equilibrada das condutas do

alumno, o profesor debe escoitar sempre o punto de vista do alumno e sobre todo se amosar

disposto a isto: amosar interese por coñecer a versión do alumno. Cando o profesor escoita o

que o alumno quere dicir, con mente aberta, é dicir, simplemente escoitándoo, está dando a

entender ó alumno que este lle importa, establecéndose as bases para unha comunicación máis

profunda e produtiva.

Para coñecer o que alumno pode dicir sobre a súa conduta, o profesor DEBE preguntar

pola súa opinión, amosando sempre interese. Polo simple feito de adoitar esta conduta ó longo

de todo o curso, a de valorar ó alumno SEMPRE despois de escoitalo, o alumno mimetiza esa

conduta e á súa vez convértese en modelo para os seus compañeiros. Claro está que non vale de

nada unha conduta comprensiva puntual, senón que ten que ser un hábito. Ensinámoslles con

ela a non ser superficiais á hora de valorar ás persoas; e que pretendemos e estamos dispostos a

nos asegurar de non cometer erros na súa valoración.

Non se trata de ser comprensivos con todas as condutas no senso de toleralas, senón de

amosarse disposto a coñecer o punto de vista do alumno antes elas, de abrir a porta á

posibilidade de rectificar a nosa postura ante o punto de vista do alumno.

Demasiadas veces esquecemos que o profesorado tamén se equivoca e sobre todo queremos

aparentar que non nos equivocamos por medo a dar a imaxe de incompetencia; pero isto é un

autoengano tan falaz para nos mesmos como para o alumnado. Precisamente, se o profesor

rectifica por propia convicción  e autocrítica, estará a ensinar ó alumnado que todos nos
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podemos equivocar e que rectificar é mellorar a partir da percepción dos nosos propios erros:

isto é unha habilidade moi valiosa pero a miúdo  ignorada ou desprezada; xa que está moi

implantado o modelo de que “quen   non rectifica, é que non se equivoca”.

Precisamente os nosos rapaces están nesa etapa na que se poden permitir equivocarse, e obter

uns ricos coñecementos do axeitado e do non axeitado.

Podemos pedir e esperar do noso alumnado que escoite todo o que digamos:pero que o

alumno chegue a ser capaz diso é outra cousa. Temos que ser nós os primeiros en estar

dispostos a escoitalos, xa que, como antes se dixo, os alumnos APRENDEN O QUE O

PROFESOR FAI, NON O QUE LLES DIGA OU  EXPLIQUE. Non se trata de ser comprensivos

con todas as condutas no senso de toleralas, senón de amosarse dispostos a coñecer o punto de

vista do alumnado ante elas, de abrir a porta á posibilidade de rectificar a nosa postura ante o

punto de vista do alumnado. Demasiadas veces esquecemos por medo a dar a imaxe da

incompetencia; pero isto é un autoengano tan falaz para nos mesmos como para os alumnos.

Precisamente, se o profesor rectifica por propia convicción e autocrítica, estará a ensinar

ó alumnado que todos nos podemos equivocar e que rectificar é sinal de mellorar a partir da

percepción dos nosos propios erros: isto é unha habilidade moi valiosa pero a miúdo ignorada

ou desprezada; xa que está moi implantado o modelo de que “quen non rectifica, é que non se

equivoca”. Precisamente os nosos rapaces están nesa etapa na que se poden permitir

equivocarse, e obter uns  ricos coñecementos do adecuado e do non adecuado.
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6.- A TOLERANCIA.
Que é a tolerancia?

A tolerancia é a aptitude que unha persoa ten respecto a aquilo que é diferente aos seus

valores. É a capacidade de aceptación das diferenzas, de escoitar e aceptarse a si mesmo e aos

demais, comprendendo o valor da diversidade.

Que non é a tolerancia?
Non é indiferenza, prohibir accións que se consideren indesexables ou molestas, impoñer

condutas

Posibles causas do intolerancia?
Segundo certas teorías o medo e a ignorancia son as raíces que causan a intolerancia

Por que é necesaria a tolerancia?
Porque evita conflitos

A tolerancia no entorno escolar.
É importante traballar a tolerancia no entorno escolar porque a escola será o punto de

referencia para a educación de toda a sociedade, nela preparamos aos nosos rapaces para

formar parte dunha comunidade.

Para iso, os educadores por unha parte debemos de analizar as nosas propias actitudes e

recoñecer os nosos propios prexuízos, que poden inadvertidamente contribuír á intolerancia.

Por outra parte debemos desenvolver nos alumnos competencias e habilidades sociais que

faciliten a posta en común, o diálogo, a empatía e que sexan capaces de admitir de forma

natural as diferenzas.

Debemos desenvolver neles unha serie de actitudes que favorezan a tolerancia, actitudes como:

a) Favorecer as relacións interpersoais e solucionar conflitos de forma pacífica mediante

a escoita, o diálogo e a empatía.

b) Intolerancia ante actitudes de agresividade verbal, xestual en situacións de conflito.
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c) Respecto e valoración dos bens, servizos e traballo das persoas que nos rodean tanto

fóra como dentro da comunidade educativa.

d) Rexeitar desigualdades e discriminacións en función do sexo, raza ou calquera

rasgodiferenciador.

e) Aceptar e respectar a diversidade das persoas que nos rodean, como unha realidade

que nos enriquece promovendo actividades de interculturalidade.

f) Fomentar o interese polo coñecemento dos valores nos deixándonos influír polos

estereotipos.

g)Promover un enfoque pluralista da aprendizaxe.

A tolerancia no día a día da aula.
O entorno escolar é un pequeno reflexo da sociedade na que vivimos e un laboratorio de

aprendizaxe para que a comunidade participe.

Todas a materias e actividades que se levan a cabo no entorno escolar son unha oportunidade

de formación en tolerancia. Como exemplo:

o Na ensinanza das linguas: a ensinanza dun idioma conleva unha aprendizaxe de

interculturalidade, mediante o coñecemento da historia e a cultura dun pobo, os seus costumes,

a súa sociedade e a forma de reaccionar distintos pobos fronte a unha mesma experiencia.

o Na ensinanza das ciencias sociais: permítenos a posibilidade de revisar e completar a

historia, investigando sobre posibles propostas de paz que se puideran ter formulado para

impedir distintas guerras. Investigar os acontecementos históricos dende o punto de vista dos

máis desfavorecidos.

o Nas ensinanzas artísticas: vendo a arte como unha linguaxe universal que non entende

de discriminacións, admirada e entendida por todos en distinción. Permítenos estudar a arte
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popular, achegándonos así a distintas culturas, analizar estereotipos de sexismo e racismo nos

medios de comunicación.

o Na ensinanza das ciencias: aquí podemos darlle un enfoque reflexivo sobre a visión da

ciencia como unha arma de dobre fío, o mesmo alivia a dor que se alía con intolerancia

causando grandes males no mundo. Como exemplos: os coñecementos de física e química na

fabricación de armas de destrución masiva ou a creación de métodos de tortura. Relacionar a

riqueza xeolóxica dalgúns países co uso que se fai destes recursos e o reparto na sociedade

deses países.

o Na ensinanza de educación cívica e titoría: traballando a educación cívica como base

da tolerancia. Plantexar posibles accións que poderían levar a cabo organizacións como a

UNESCO, as Nacións Unidas ou organizacións non gobernamentais para protexer os dereitos

humanos. Celebrar o día 16 de novembro, Día Internacional para a Tolerancia.

Recursos para traballar a tolerancia na aula:
o Actividades:

a)Actividade para eliminación da discriminación racial: consiste en dar aos nenos unha

pasaxe que diga, por exemplo:

El Sr.Winston es inglés.Tiene un amigo que se llama Alao. Alao es africano.El Sr.Winston

es médico.Su amigo Alao es granjero.El Sr.Winstonsiempre cura a Alaocuando está enfermo.

E, a continuación, a versión revisada dese mesmo texto:

El Sr.Winston es inglés.Tiene un amigo que se llama Sr.Alao.El Sr.Alao es nigeriano.El

Sr.Winston es médico.El Sr.Alao es granjero.El Sr.Winstonsiempre envía al Sr.Alao medicinas

para la fiebre.El Sr.Alaosiempre envía al Sr.Winstonalimentos de su cosecha para comer.Los dos

son muybuenos amigos.Y se están muy agradecidos.

Pediráselle aos alumnos que discutan o tipo de actitudes que se transmiten na historia

orixinal e na revisada.
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b) Empatía cara os refuxiados: consiste en representar un xogo de roles. Un grupo de

estudantes collen unhatarxetadunficheiro, lea e asigna a cada membro un rol e certo número de

actividades... Ante a clase, os intérpretes representarán a situación e proporán.

Caso 1.- O pai, a nai e os seus fillos deben escapar do seu fogar e do seu país.

Que levan  consigo?. No avión que os transporta ó país de exilio (caso de España), o neno

pregunta os seus pais cómo son nese novo país, a súa xente, os nenos e nenas,   os

costumes que teñen e qué se atopará cando chegue.

Caso 2.- Dous nenos, un deles español e o ouro de Lao, xogan no patio da escola; o neno español

quere xogar á guerra co seu novo amigo. Evocar as posibles reaccións.

Caso 3.- Un neno do Salvador  quéixase o seu pai de que é diferente dos seus compañeiros de

clase.

Caso 4.- Un saharauí  explícalle a un neno  de Almería  canto ama á  súa patria.

Caso 5.- Un español e un marroquí  preséntanse a un mesmo emprego. O xefe do servizo de

persoal mostra preferencia por un dos solicitantes.

Outras actividades para infantil,1º e 2º ESO: http://www.waece.org/webpaz/tolerancia.htm

Vídeos: https://www.youtube.com/watcha?v=eIZdaM2_xgI



35

7.-ESTRATEXIAS DE ENSINO - APRENDIZAXE

O ensino e a aprendizaxe non se presentan illados ,senón coma un proceso se  se

pretende acadar unha aprendizaxe significativa. Polo tanto o proceso de ensino-aprendizaxe

debe ser sistemático e organizado, é preciso que todas e cada unha das actividades estean

coordinadas.

As estratexias de ensino son todos os procedementos , actividades , técnicas, métodos,

,etc, que emprega o mestre para conducir ese proceso  e as estratexias de aprendizaxe son todas

as actividades e procesos mentais que o alumno realiza para afianzar a aprendizaxe, as cales

deben ser previamente deseñadas polo profesor segundo o obxectivoou propósito que se

persiga.Non as podemos separar porque ambas son a cruz e a cara da mesma moeda. Estas

deben ser formuladas de tal xeito que  estimulen aos estudantes a observar,analizar, opinar,

formular hipóteses, buscar solucións e descubrir os coñecementos por si mesmos. Os estudantes

deben aprender a aprender,a ser autónomos e e a ser responsables do seu propio aprendizaxe .

Non pretendemos realizar un estudo pormenorizado de todas estas estratexias de

ensino-aprendizaxe ,só imos facer referencia a aquelas máis sinxelas e válidas en xeral para

calquera materia  para utilizar na aula. Distinguimos principalmente entre introdución do tema,

actividades para a adquisición de contidos e aplicación e afianzamento destes contidos.

1. INTRODUCCIÓN DO TEMA

1.1) Actividades xeradoras de información previa

Permite activar, reflexionar e compartir coñecementos previos sobre un tema determinado.

Para elo, é  recomendable nun tempo breve:

- Introducir a temática de interese .

- Anotar ideas que se coñezan  en relación co tema, xa sexa de maneira oral ou escrita.

-Presentar as listas de ideas ao  grupo destacando a información pertinente e sinalando

ou facendo que eles mesmos se decaten da errónea.
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1.2) Actividade focal introdutoria:

Consiste en presentar situacións sorprendentes, incongruentes, discrepantes cos

coñecementos previos. Deste modo plantéxase a necesidade de ampliar os coñecementos

sobre o tema.

1.3) Enunciado de obxectivos:

É recomendable compartir e mellor aínda , establecer cos alumnos os obxectivos da

aprendizaxe do tema , xa que así poden actuar como elementos orientadores dos

procesos de atención e dirixir  as actividades cara a súa autonomía .Coma estratexia de

aprendizaxe citaría

-Animar ao alumnado a revisar e formular os obxectivos do tema individualmente ou en

pequenos grupos  e reformulalos se é preciso.

- Discutir o para que, ou o por que da aprendizaxe e concretalo no obxectivo.

-Acordar co grupo os obxectivos definitivos que se pretenden alcanzar.

2. ADQUISICIÓN DE COÑECEMENTOS.

2.1) Pregúntaseó  longo das clases, para estimular a curiosidade do alumno e a comprensión.

Preguntas abertas

Que pasaría se…”?, “¿Como é posibleque…?”, “¿Qué  farías ti  nese caso…?”, “¿Qué

sabes  de…? De que se trata “? Con este tipo de preguntas estimúlase a participación de todo o

alumnado

Pregunta intercaladas: realizadas durante a explicación e non só ao final dela .

Estas son produtivas  xa que a partir delas podemos constatar o grao de involucramento e á

vez de comprensión que está tendo o alumno .
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2.2)Discusión guiada:

Pode servir tanto para activar os coñecementos previos como para tratar conceptos

explicados. Baséase na participación interactiva nun diálogo no que o estudantes e

profesor discuten acerca dun tema. É necesario:

- Ter  claros os obxectivos da discusión.

- Comezala introducindo de xeito xeral a temática central e animando á

participación.

- Durante a discusión elaborar preguntas abertas que requiran máis dunha

resposta e onde poda participar todo o alumnado.

- Conducir a discusión coma un diálogo informal nun clima de respecto e

apertura.

- Promover que sexan os estudantes os que formulen as preguntas

A discusión será corta evitando a dispersión, destacando a información previa que

interesa activar  e compartir.

2.3) Interacción coa  realidade.

É importante relacionar na medida do posible os contidos con situacións da vida cotiá do

alumno para que a  aprendizaxe sexa significativa.

Preténdese que se interactúe coa realidadeou mediante simuladores que conteñan as

características de estudo

A observación e interacción con vídeos, fotografías, debuxos, multimedios e software

especialmente deseñado, son moi propicios.

2.4) Analoxías

Estratexia para a abstracción que consiste en comparar, establecer a relación de “ é

parecido, similar ou semellante a” nalgúns aspectos aínda que entre eles exista

diferenzas. Introdúcese o aspecto tópico e evócase un análogo coñecido ou familiar.



38

2.5) Plantexamento de situacións problemáticas.

Os problemas poden estar a nivel descritivo, de explicación, de correlación de

pronósticos, de toma de decisión, dalgunha tarefa ou xogo a realizar…

Distínguese un estado inicial, no que se detectan as situación problemáticas ou

problemas que requiren unha solución, as distintas vías de solución e un estado final. Os

pasos recomendados son:

-Plantexamento da situación problemática.

-Análise de medios e razoamento analóxico

Pódese dividir o problema  en subtemas ou partes que faciliten a súa  solución ,ver o

problema desde distintos puntos de vista, establecer analoxías con situación coñecidas...

Recopílase información e materiais  precisos para o achado de solución.

- Búsqueda de solución.

Proponse solucionar o problema por aproximacións, por plantexamentos matemáticos,

descricións gráficas ( histogramas, diagramas de fluxo, organigramas , por chuvia de ideas…)

-Comprobación da solución.

2.6) Materiais.

Aconséllase a utilización de materiais variados e sempre que sexa posible tanxibles

(figuras, xornais, libros…), visitas a representacións teatrais ou visitas culturais (artísticas,

históricas…), utilización de novas tecnoloxías, etc

3. APLICACIÓN E AFIANZAMENTO DE CONTIDOS.

3.1) Estratexias para a abstracción de modelos e para a mellora da codificación da información

a aprender.

A intención é que a información nova teña mellor calidade ao contar cunha

contextualización  ou elaboración propia ,para unha mellor  asimilación.

Os exemplos típicos son a elaboración por parte do profesor e do alumnado de:
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- Modelos gráficos (gráficas de barras, pictogramas).

- Ilustracións (descritivas, expresivas, funcionais,algorítmicas).

-Táboas de distribución de frecuencia.

-Presentacións  previas de información relevante (prólogo, sinalar de que trata o

texto)

-Presentacións finais de información relevante (resumes, conclusións, comentarios

finais, corolarios, anexos)

-Notas aclaratorias ( pé de páxina, punto de vistas, exemplos)

-Señalizacións (negrita, subraiado,números e viñetas para listados, títulos e

subtítulos, subraiado ou rotulado,  palabras claves)

3.2) Estratexias para organizar a nova información.

Aseguran a información global  e proporcionan unha significación lóxica facendo posible

a aprendizaxe  significativa.As máis usuais son  as de representacións lingüísticas

(resumes e sínteses) e os organizadores gráficos (cadros sinópticos , mapas ou redes

conceptuais, diagramas de chaves,diagramas de árbore)

3.3) Estratexias para o logro da permanencia dos conceptos.

Neste apartado sinalaríamos as de exercitación . As máis recomendables serían os xogos

(cartas, adiviñas, crucigramas, xogos de dardos para chegar a un concepto, xogos de

pesca para a exercitación de probabilidades, xogos de lóxica , xogos con gratificadores,

xogos computarizados), os cuestionarios (relacionar columnas, preguntas de opción

múltiple,de falso ou verdadeiro, de respostas breves,de relacionar ilustracións con

conceptos  , de encontrar semellanzas e diferenzas…)

3.4) Estratexias para a aplicación de conceptos.

Con estas estratexias preténdese apoiar a permanencia dos conceptos na memoria a

longo prazo, a través da aplicación do concepto en estudo a diversas situacións, tanto

escolares coma na realidade na que se orixinou  a aprendizaxe. Destacan a elaboración

de cadros sinópticos,cadros comparativos, mapas conceptuais, deseño de xogos

educativos e actividades polos propios alumnos.
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Evidentemente  o uso dunhas o outras estratexias vai depender do tipo de aprendizaxe

que busquemos e das características do alumno , pero son precisos moitos e variados recursos

para utilizalas, á parte dos tradicionais coma ilustracións , debuxos, cadros , esquemas  regras

nemotécnicas, esquemas , resumos, debuxos, fotografías, diagramas , gráficos, tamén  o uso de

software, a robótica, follas de cálculo, procesadores de texto, vídeos, ferramentas de Internet,

espazos virtuais ...
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8.- PROFESORADO  E CLIMA DE AULA. ESTRATEXIAS.

1- Introdución

No curso 2014-15 no que respecta ao profesorado e clima de aula, desenvolvemos un plan de

traballo no que tratamos tres directrices:

1- Recoller as opinións de todo o claustro de profesores

2- Engadir ás anteriores as achegas do grupo de traballo.

3- Consensuar o decálogo de procedementos, actitudes e normativa que todo o profesorado

debe asumir para favorecer un óptimo clima de aula.

Para desenvolver a primeira directriz pasámoslle ao claustro de profesores unha pequena enquisa onde

se lle facían preguntas que unha vez baleiradas obtivemos unha moi importante información que nos

serviu de plataforma para pasar á segunda directriz. Nesta segunda o estudo da opinión do profesorado

foi o punto de partida para ir aportando toda unha serie de achegas despois de investigar, recompilar

información dos autores máis versados neste tema  e debater profundamente. Pasamos por último a

terceira directriz. Despois de moito debate, de darlle moitas voltas, de incluír propostas, quitalas,

volvelas a introducir, chegamos a un consenso sobre os dez aspectos que todos os profesores temos que

ter presentes nas nosas aulas para logra un bo clima de aula. Este decálogo era o seguinte:

1- Determinar que normas básicas deben facerse cumprir pola totalidade do profesorado

para que non haxa disparidade de criterios en actitudes ou comportamentos que se

consideren importantes ou frecuentes.

2- Todos os profesores somos os encargados de cumprir e facer cumprir as NOF.

3- Hai que consensuar acordos co equipo docente do grupo. Estes acordos deben ser

aplicados por todos os profesores.

4- Procurarase que a conduta e actitude do profesorado sexa: xusta, proporcional,

respectuosa, cordial, próxima, estable, clara e firme.

5- Os profesores deben procurar manter a atención de todos os alumnos utilizando todos os

recursos ao seu alcance.

6- O profesor non debe tomar a disrupción do alumnado como algo persoal.

7- Cando un profesor está explicando ás veces é conveniente pasar por alto condutas leves

que non alteran dun xeito significativo o desenvolvemento da clase.

8- Se hai que intervir, debemos facelo brevemente, mantendo a calma e evitando entrar nun

confrontamento directo co alumno.
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9- Poderemos elixir, segundo os casos, entre:

- Mirada intimidadora (fixa, penetrante e de fronte).

- Acercarse a el e dicirllo no seu sitio e en voz baixa, só para el.

- Mandalo levantar e dicirllo na parte de atrás da clase e en voz baixa, só para el.

En todos os casos debemos falar con eles, individualmente, ao finalizar a clase.

10- Se a disrupción se volve  a repetir, ademais de informar ao titor, comunicarémosllo aos

pais por teléfono.

11- Se deste xeito non conseguimos que o alumno mellore o seu comportamento, a xefatura

de estudos, despois de recibir os nosos partes de amoestación, será a encargada de

aplicar as correccións das NOF.

Diciamos ao rematar o traballo do curso 2014-15 que este era o decálogo no que algúns

puntos habería que desenvolvelos noutro curso, concretamente o 1, 3, 4, 5 e 7.

Esta foi a tarefa deste curso 2015-16.

2- Desenvolvemento do punto 1.
Este primeiro punto versa sobre determinar que normas básicas deben facerse cumprir

pola totalidade do profesorado para que non haxa disparidade de criterios en actitudes ou

comportamentos que se consideren importantes ou frecuentes. Para elo decidimos detectar en

que normas pode haber disparidade na aplicación por parte do profesorado, e para facer a

detección de forma concreta, tanxible e obxectiva, decidimos analizar estas discrepancias dende

o punto de vista do alumnado, polo que fixemos unha enquisa para pulsar a visión do

alumnado e centrar as nosas propostas fundamentalmente naqueles puntos nos que se apreciara

disparidade de criterios.

As recomendacións son case todas evidentes, e á práctica totalidade do profesorado

seguramente lle parezan obviedades, pero propoñemos en todo caso tomar as recomendacións

como recordatorios para a mellora, sen máis pretensión.

2.1- Os alumnos aceptan mellor as normas cando se senten partícipes delas, cando

participan na súa xénese, e aínda que xa sabemos que participaron nela, eles normalmente non

son conscientes. Por elo recoméndase traballar este tema nas titorías e clases iniciais, facéndoos

sentir partícipes e facendo explícito o feito de que os alumnos anteriores mediante os seus

representantes participaron na súa elaboración. Este traballo sería importante sobre todo no

primeiro ciclo da ESO e sobre todo pode facerse na titoría.
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2.2- Os alumnos non entenden que se lles faga cumprir unha norma que nós non

cumprimos aínda que a norma non sexa para nós. Por elo recomendamos ter como arma

fundamental o da exemplaridade, e dicir, debemos dar exemplo cumprindo, nós os primeiros,

as normas. E cando non sexa posible ou teña menos sentido, debemos explicarllo para que

entendan o porqué e non pensen que temos dúas varas de medir, unha para eles e outra para

nós.

Particularmente detectouse percepción de incumprimento relevante pola nosa parte en

tres normas “NOF”: na nº 3, puntualidade; na nº 9, comer e/ou beber en clase; e na nº 10, uso do

móbil en clase. Por elo recomendamos ter presente que non debemos ser impuntuais, nin comer

nin beber nas clases, nin usar o móbil, e cando o fagamos de forma xustificada debemos

explicarllo.

Aparte unha das normas nas que eles mesmos recoñecen un incumprimento flagrante que é a nº

6, non entrar nin saír das aulas entre cada clase, está relacionada coa nosa puntualidade, polo

que mellorando esta, seguro que mellora o cumprimento da outra.

2.3- En xeral hai diferenzas moi salientables de percepción no alumno a medida que

aumenta o seu curso. Nos cursos baixos debe haber máis concreción nas normas, deben ser

simples e respectarse con poucas excepcións. A medida que aumenta a idade do alumno pode

haber máis flexibilidade, particularmente no bacharelato. Debemos ter presente isto que está

claro que xa sabemos pero que convén ter presente.

3- Desenvolvemento do punto 3.
Este  punto facía fincapé na necesidade de consensuar acordos co equipo docente do grupo.

Estes acordos deben ser aplicados por todos os profesores.

Distinguimos dous tipos de acordos:

a - Os de carácter xeral para todos os grupos.

b - Os de carácter excepcional para un grupo concreto.

a- Carácter xeral para todos.

Durante a reunión de preavaliación que se celebra en outubro, ao mes de comezadas as clases, é

o momento de consensuar aqueles acordos necesarios para o bo funcionamento do grupo: nova

colocación, compromisos de actuación, debilidades que debemos reforzar, fortalezas que

debemos manter, etc.
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b- Carácter excepcional para un grupo concreto.

Celebraranse cantas reunións sexan precisas tan pronto xurda un problema que altere a marcha

adecuada do grupo, a petición do titor/a despois de escoitados todos os profesores e os

alumnos do grupo.

As reunións serás convocadas polo director do centro e seguiranse nelas os seguintes apartados:

 Balance de incidencias e medidas tomadas.

 Información do titor.

 Intervención de todos os profesores

 Propostas de solucións.

 Acordos.

O acordado nas reunións será de obrigado cumprimento por parte de todos os profesores e lle

será comunicado ao grupo coa maior celeridade polo director e o xefe de estudos do centro.

4- Desenvolvemento do punto 4
Este punto incidía en que a conduta e actitude do profesorado sexa: xusta, proporcional,

respectuosa, cordial, próxima, estable, clara e firme.

En xeral, os alumnos agardan que o profesor actúe en consonancia coas normas de que se dotou

o centro e que obrigan, por igual, a todos os membros da comunidade educativa. Pero, ademais,

debemos ter en conta que o profesor ostenta a función educativa, é dicir, ten como obxectivo

desenvolver as facultades intelectuais e morais do alumno. Trátase dunha función e

responsabilidade exclusiva do profesor, que só se poderá verificar con éxito se este cumpre, de

forma conveniente, con este rol. En definitiva, o profesor ostenta a auctoritas natural da aula.

Noutras palabras, é a persoa que goza, en principio, dunha lexitimación recoñecida socialmente,

e que se lle supón capacitada, moral e academicamente, para ensinar. Esta característica sinálao,

diante dos alumnos, como un referente ético, non só académico. Por tanto, calquera actuación

ou actitude que se desvíe deste paradigma pode afectar de forma significativa á harmonía da

aula, influíndo negativamente no clima docente e no cumprimento dos obxectivos académicos

marcados no currículo.

Este razoamento está na base do descritivo título deste punto. Algúns dos termos poderían

parecer redundantes, pero serven para matizar, por extensión, cal debe ser a conduta correcta

que se espera do profesorado.
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Por tanto, esta debería ser:

 Xusta:  que actúa respectando os dereitos dos alumnos e dándolle a cada un o que

merece, sen discriminacións de ningún tipo, segundo os seus méritos ou as súas culpas

 Proporcional: é unha matización do termo anterior e que indicaría que calquera

actuación do profesor debe estar en consonancia co problema que se quere resolver,

actuando sen excesos e de forma equilibrada.

 Respectuosa: tratar sempre ao alumno con consideración, sen desprezo ou

subestimación.

 Cordial: trato afectuoso.

 Próxima: matizaría o termo anterior indicando que o profesor non debe parapetarse no

estatus de autoridade suprema; ao contrario, habería que intentar conseguir a

complicidade do alumno para axudar a alcanzar os obxectivos académicos

 Estable:o profesor non pode cambiar facilmente de actitude, ideas ou humor, iría en

detrimento da súa auctoritas.

 Clara: as instrucións deben ser doadas de comprender e que non ofrezan confusión ou

dúbida.

 Firme: intentar non cambiar ou vacilar cando se toma unha decisión que, en calquera

caso, debe estar en consonancia cos parámetros de conduta anteriores.

5- Desenvolvemento do punto 5.
Este punto recomendaba que os profesores deben procurar manter a atención de todos os

alumnos utilizando todos os recursos ao seu alcance.

Un dos obxectivos que todo profesor busca en cada unha das horas de clase é a de procurar

manter a atención de todos os alumnos. Sen dúbida, isto é moi difícil de acadar e debemos de

asumilo pensando en dúas causas lóxicas:

1. Sempre haberá un alumno que non se enganche coa temática.

2. É imposible que un alumno manteña toda a atención en cada unha das clases que ten ao

longo da mañá.

Aínda así non debemos en escatimar os medios para intentalo. A continuación farase unha

exposición na que o obxectivo é amosar diferentes camiños para acadar esa atención por parte

do alumnado. Estes camiños partirán da necesidade de crear un clima adecuado que pasa pola

eliminación ou minimización das interferencias no sistema de comunicación entre profesor e

alumnos e entre estes mesmos.
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Logo continuaremos cos distintos espazos temporais polos que debe pasar unha exposición

introducindo ferramentas que axuden a captación da atención e remataremos cunhas estratexias

que poden complementar todo o anterior.

- Coñecemento das normas básicas de aula. Eliminación de interferencias.

Un dos factores que debemos ter en conta é que cando un alumno está desconectado do que se

lle está a contar pode pasar desapercibido metido no seu mundo e adoptar unha postura

totalmente pasiva, como se fose un simple moble ou ben, pode comezar a alterar a clase e

interferir continuamente cunha actitude favorecedora da disrupción . Este último  é o  que máis

altera ao profesor xa que o primeiro é máis difícil de detectar ao pasar desapercibido. Pero, nin

un nin o outro conseguen o que pretendemos que é captar a atención do alumnado.

As rutinas docentes encamiñadas a ter unha aula atenta deben estar rodeadas das normas de

clase para eliminar parte das interferencias que inciden de xeito negativo no proceso de

comunicación.

A maioría das estratexias que manexamos dentro dunha aula encamiñadas a crear un ambiente

agradable deben partir de ter un bo coñecemento das normas de aula básicas, que

preestablecidas ou ben consensuadas entre o titor e os alumnos do grupo son fixadas no inicio

do curso e son dadas a coñecer ao equipo docente que imparte clase no mesmo grupo [ver

aptdo. Correspondente].

Deste xeito, xa estaremos eliminando actitudes ou comportamentos frecuentes por parte do

alumnado que van en contra dun bo clima de aula, e polo tanto, se nalgún momento se produce

o incumprimento dalgunha das normas básicas non podemos deixalo pasar por alto, posto que
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os alumnos coñecen a través do traballo nas titorías as consecuencias do seu incumprimento e

sobre todo porque eles estarían vendo que non hai unidade entre o profesorado.

Polo tanto o coñecer as normas básicas adoptadas nas aulas é o primeiro paso a dar, xa que o

seu cumprimento suporá a eliminación de condutas contrarias á captación da atención.

En ocasións as interferencias poden estar causadas polo propio profesor e estas son máis

difíciles de controlar xa que son respostas do alumnado ante condutas do profesor que

favorecen a desatención. Entre estas condutas podemos citar as seguintes:

 Non chegar a tempo a clase. Un tempo demasiado longo entre clase e clase favorece a

aparición de disrupcións que logo teremos que atender coa consecuente perda de tempo

do inicio da nosa clase e a posterior dificultade para captar a atención do alumnado

sumada case con toda seguridade a un estado persoal de incomodidade do profesor á

hora de facer o seu traballo.

 Saír antes de clase. Non estamos axudando ao compañeiro que ven xa que pode

atoparse nunha situación análoga á descrita no punto anterior aínda que este chegue

puntual.

 Non levar a clase preparada. Este feito pode levar a unha situación de claro desenchufe

do alumnado da clase. Pensemos nunha representación teatral no que un dos

protagonistas non sabe seguir coa obra, o público perdería a paciencia.

 Non propiciar a participación. No proceso de comunicación debe de existir unha

retroalimentación dende o receptor (alumno) ao emisor (profesor). Se damos unha clase

onde non haxa participación por parte do alumnado seguramente aparezan as

Un proceso de comunicación deixa de
engrenar correctamente cando a mensaxe
que pretendemos chegue de xeito correcto
se ve contaminada polas interferencias
(disrupcións concretas).
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interferencias das que antes falamos, e de non facelo parte dos receptores queden

descolgados do proceso de comunicación e non lles chegue a mensaxe que pretendemos

lanzar. Neste caso nos estamos enganando a nós mesmos, avanzamos nos contidos pero

non os facemos chegar, xa que o alumno entrará nun nivel de escoita no cal finxe

escoitar, ignora á persoa e no mellor dos casos a escoita será selectiva en vez de ter un

nivel de escoita atenta e empática.

Desenvolvemento da clase.

Unha das facetas do noso traballo é abordar un determinado currículo. Para poder levala a cabo

precisamos de ter unhas condicións dentro da aula libres de todo o anteriormente exposto.

Baixo esa premisa, a captación da atención do alumnado pode intentar acadarse incluíndo "estratexias" na

exposición e que a dividen nos seguintes momentos:

1. Antes de empezar.

2. Ó principio da clase.

3. Durante a clase.

4. No remate da clase.
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A continuación, enuméranse diferentes axudas que podemos poñer en práctica nas nosas explicacións nos

diferentes momentos.

Antes de empezar.

O principio da clase.

Durante a clase

 Anticipar o tema a tratar na clase anterior.
 Non comezar pedindo silencio,manterse nun lugar visible ata que o ambiente se

calme.
 Contacto positivo e respectuoso co alumnado.
 Utilizar o elemento sorpresa.
 Establecer clima de complicidade.

 Saúdo,superviso a entrada.
 Impresión de tranquilidade e confianza.
 Amosamos un estilo asertivo (contacto ocular directo, postura erguida, mans

soltas, fala fluída e volume de voz conversacional, xestos firmes e sorriso
frecuente).

 Creo bo ambiente.
 Presento o que vou tratar.
 Se imos propor unha tarefa en grupo, procuraremos facer agrupamentos

diferentes e asino responsabilidades.

 Dirixímonos ós alumnos co seu nome.
 Empezo con gañas.
 A veces, é conveniente empezar cunha tarefa individual de mesa.
 Relaciono os contidos co que xa saben, facémoslles ver que o cerebro non é un

compartimento estanco.
 Todos creamos a aula, e por iso facemos uso do termo "nós".
 Transmito de maneira clara o que pretendo  conseguir.
 Móvome pola aula organizando e planificando os movementos.
 Presto axuda individual.
 Superviso a tarefa e manteño unha supervisión continua.
 Confirmo que se está a entender o que imos facer.
 Inclúo variedade de actitudes e actividades. Valoro contribucións.
 Non estou demasiado tempo nun mesmo tema.
 Utilizo recursos variados (*). Nin todo son TICs, nin todo son lecturas, nin

todo é ditado.
 Alago, motivo.
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(*) Algúns dos recursos empregados poden ser:

1. Técnicas de respiración: coller aire e que o solten pouco a pouco. Despois de conseguir

uns segundos de silencio, o ruído posterior soe ser menor.

2. Técnicas de relaxación: permanecer uns minutos en silencio, relaxados, pensando sobre

unha actividade diferente ou relacionada coa materia que logo exporán.

3. Xogos de simulación: por exemplo, que o alumno ou varios fagan o papel do profesor e

se decaten da actitude  positiva ou negativa dos seus compañeiros.  Pode ser un recurso

de utilidade nas titorías.

No remate.

En todo caso o fin é que os alumnos aprendan, tódolos medios poden ser bos e sempre debemos

ter presente que se algo non funciona só faremos que funcione se facemos algo, de non ser así, e

facemos o mesmo que sempre, teremos o mesmo de sempre.

Por outro lado, o alumnado debe por en práctica diferentes métodos de aprendizaxe, pero non

está demais ter presente un principio pedagóxico que recolle o chamado Cono da Aprendizaxe

de EdgarDale:

 Preparo e organizo o final da clase.
 Resumo o que fixemos e conecto co que faremos.
 A saída permite palabras cos que non colaboraron.
 Unha saída relaxada minimiza problemas e  favorece a seguinte clase.
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Desenvolvemento do punto 7.

Este último punto recollía que cando un profesor está explicando ás veces é conveniente pasar

por alto condutas leves que non alteran dun xeito significativo o desenvolvemento da clase.

As condutas leves que debemos pasar por alto sempre que non sexan reiteradas son as

seguintes:

a.- Falta inxustificada de puntualidade ou de asistencia.

b.- Actitudes, xestos ou palabras desconsideradas contra los membros da comunidade

educativa.

c.- Condutas disruptivas illadas (ruídos corporais, son do móbil, falar co compañeiro...).

d-. Interromper o desenvolvemento da clase.

e.- Realizar tarefas diferentes á clase que se estea desenvolvendo.

Ante estas faltas leves, o profesor debe chamar a atención dunha maneira que perciba só

o alumno que as comete pero sen interromper o desenvolvemento da clase.
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9.-MEDIACIÓN   E    CONVIVENCIA  ESCOLAR.
Analizando  e estudando varios temos consideramos  positivo refundilos e tratar de centrarnos
en:

a) O programa TEI.

b) A mediación do alumnado  (tema de empatía, a negociación, etc).

c) Enquisas do alumnado.

d) Actividades escolares para mellorar a  convivencia e favorecer a integración do

alumnado.

1. PROGRAMA TEI.

No curso pasado comezamos a estudar a posibilidade de que o noso IES entrase no

programa TEI. Este ano, o noso grupo foi a unha xornada de formación e información do

programa TEI de 4 horas no CEFORE de Ourense con Andrés Bellido, coordinador e fundador

do programa mencionado.

Alí explicounos todo o necesario para comezar co programa.

Que é o programa TEI?

 É un programa de convivencia institucional que implica a toda a comunidade educativa.

 Oriéntase a mellorar a integración escolar e traballar por unha escola inclusiva e non

violenta.

 Dirixido a mellora ou modificación do clima e cultura de centro respecto a convivencia,

conflito e violencia.

En que se basea?

Na titorización emocional entre iguais, onde o respecto, a empatía e o compromiso son os piares

básicos do seu desenvolvemento.

En secundaria os alumnos e as alumnas de 3º de ESO son titores emocionais dos de 1º de ESO.
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Estratexias de intervención:

O TEI trata a titoría entre iguais centrándose no desenvolvemento de estratexias

cognitivas, psicolóxicas e emocionais, dirixida a alumnado de primaria e secundaria

fundamentalmente, con titores de clases superiores, do mesmo centro educativo e con carácter

voluntario.

Xira en torno ao desenvolvemento de competencias emocionais onde hai un empoderamento do

grupo clase como elemento preventivo e disuasorio de condutas violentas.

Obxectivos do TEI:

1. Sensibilizar a toda a comunidade educativa sobre os efectos da violencia.

2. Concienciar a comunidade educativa sobre as causas e consecuencias da violencia.

3. Facilitar a integración do alumnado.

4. Crear un referente titor para favorecer a autoestima e diminuír a inseguridade..

5. Empoderar ao alumnado na prevención da violencia.

6. Favorecer a empatía e o compromiso individual e do grupo clase ante o sufrimento das

vítimas de actos violentos.

7. Compensar o desequilibrio de poder e forza propios da violencia.

8. TOLERANCIA CERO respecto a violencia e o maltrato como trazos de identidade do

centro educativo.

9. Desenvolver e compartir a rede de centros TEI tolerancia cero respecto a violencia e o

acoso escolar.

Estrutura:

Como sinalamos anteriormente, é necesaria a implicación de toda a comunidade

educativa.

Os seus puntos fortes son: o centro educativo, o profesorado, o alumnado titorizado, o

alumnado titor e a familia..

Tamén se necesita un Coordinador TEI (referente para titores e titorizados) e un Equipo TEI

integrado por, como mínimo 3 profesores, o coordinador e un membro do equipo directivo (a

súa función é contextualizar materiais, aportar actividades, asesorar ó coordinador e intervir en

casos de acoso escolar).
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Pasos do TEI:

- Aprobación por parte do Claustro e o Consello Escolar.

- Formación do profesorado.

- Formación inicial do alumnado.

- Asignación de parellas.

- Formación permanente de titores/as e titorizados/as.

- Avaliación final do programa.

- Memoria e propostas de mellora..

Resumo do proceso do programa TEI

Neste proceso o obxectivo é eliminar os roles de agresor, vítima e espectadores e substituílos

polo  respecto,valores e empatía como trazo de identidade dunha clase.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

- Solicitude do Centro Educativo

- Aprobación por Claustro ou Equipo Directivo ou Consello Escolar.

- Formación Centros educativos: (20 Horas)

- Presencial: 8 horas

- On-line : 12 horas

Compromisos do Programa TEI:

 Formador/a acreditado/a por CIDEQ e a Universidade de Barcelona.

 Entrega dos materiais do TEI para a súa implementación no centro.

 Autorización para utilizar, contextualizar e modificar os materiais.

 Supervisión do proceso de contextualización do TEI ó centro.

 Asesoramento durante o primeiro ano de aplicación.
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Recursos necesarios para a súa implantación:

- Humanos: Coordinación. Equipo TEI  do centro.
- Económicos: Fotocopias para a formación
- Organizativos: Espazos: Aulas ordinarias. Tempo: Horas de titorías.

CARACTERÍSTICAS   XERAIS  DA FORMACIÓN

FORMACIÓN: TALLER/SEMINARIO

Opción A.: 20 (8-10 presenciais e 10-12 on-line)

Opción B.: 30 (8-10 presenciais e 20-22 on- line)

TÍTULO PROGRAMA TEI: Titoría entre iguais

Programa de convivencia para a prevención da violencia e o acoso escolar.

DIRIXIDO A: Profesorado do centro

O proceso de formación é de 20 horas, estruturadas da seguinte forma:

 4 horas presenciais: Faise unha introdución sobre violencia e acoso escolar e explícase a

estrutura, metodoloxía e materiais  do programa TEI. Entréganse todos os materiais

orixinais e a autorización para a súa contextualización ás características específicas do

centro educativo.

 12 horas on-line: Para a contextualización dos materiais co asesoramento do

formador/ra. Como norma xeral entre a primeira e a segunda sesión presencial hai un

intervalo de tres  ou catro semanas.

 4 horas presenciais: Revísanse todos os materiais adaptados para que sigan a

metodoloxía do TEI e soluciónanse as dúbidas que xurdisen no proceso de

contextualización e as previsións de implementación.
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En canto ó calendario pódese optar por facer a formación en:

 Fin de semana (sábado pola mañá)

 Calquera día durante a semana (mañá ou tarde)

 Mesturar as dúas primeiras opcións

En casos excepcionais pódese facer a formación de forma intensiva, 8 horas presenciais, en fin

de semana (venres tarde e sábado mañá) ou dous días seguidos durante a semana. A

contextualización faise despois da formación presencial e a revisión do texto final on-line.

En todos os casos os centros enviarán ao formador o documento final de implementación do

programa TEI, coa inclusión das dúbidas ou suxestións, sempre  on-line e nun só documento.

É importante a asistencia de todo o claustro.

Imprescindible a presenza dos responsables do proceso de contextualización e aplicación do

programa TEI no centro.

Pódese facer a formación nun centro concreto, ou nunha agrupación de máximo 3 centros

educativos de primaria ou secundaria.

COMPROMISOS DO EQUIPO TEI.

 Formador/a acreditado/a.

 Formación presencial (8 horas).

 Formación on-line (12 horas).

 Autorización do Copyright © Oficial ® para contextualización de materiais.

 Entrega de materiais orixinais do Programa TEI.

 Supervisión de contextualización dos materiais.

 Asesoramento durante o primeiro ano de aplicación.

A idea que temos tanto no grupo coma no Instituto e que este programa TEI se faga

conxuntamente cos centros adscritos de primaria, que tamén asistiron a formación inicial de

Andrés Bellido.
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Tamén queremos indicar nesta memoria que o mércores 19 de maio de 2016 aprobouse no

claustro e no consello escolar a implementación do programa TEI ao noso centro, polo que

esperemos comezar no curso 2016-17 a formación. Pedirase dentro dun novo Programa de

formación permanente do profesorado (pfpp).

2. MEDIACIÓN DO ALUMNADO.

O curso pasado, o noso grupo incidiu na necesidade de actualizar a mediación no

alumnado, mellorando o noso plan de convivencia e facendo unha lista de posibles alumnos e

alumnas que foran os máis aptos para esta tarefa.

Este curso foi imposible o traballo neste punto, polo que optamos por traer a un poñente que

nos explicase os prazos a facer durante o curso para ter uns alumnos e alumnas que mediasen

para a mellora na convivencia.

Esta formación recibímola o martes 31 de maio de 2016 e estas foron as conclusións:

A mediación serve para:

● Fomentar a autoestima.

● Impulsar a relación coas familias.

● Darlle valor ó RRI.

● Potenciar espazos de convivencia.

● Impulsar a resolución non violenta dos

● conflitos (Mediación  escolar).

As formas alternativas de enfrontamento para un conflicto:

● XUÍZO: O profesorado analiza os feitos para decidir unha sanción.A participación do

alumno é obrigatoria.

● ARBITRAXE: Como no xuízo, o árbitro resolve. A resolución pode incluír o acordo

entre as partes.A participación do alumno pode ser voluntaria.

● CONCILIACIÓN: Unha terceira persoa incita ás partes ó diálogo para buscar unha

solución que as satisfaga. Ten carácter obrigatorio e non formalizado.
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● NEGOCIACIÓN: As partes dialogan para buscar unha solución que satisfaga a

ámbalas dúas. É un procedemento non formalizado que pode concretarse nun

contrato.

● MEDIACIÓN: As partes solicitan a intervención dunha terceira persoa que facilite o

diálogo para atopar unha solución que as satisfaga. É un procedemento formalizado.

CALENDARIO DE INICIO DO PROXECTO.

22- SETEMBRO/XOVES (CLAUSTRO): PRESENTACIÓN PPT/VÍDEO INFORMATIVO
SOBRE A MEDIACIÓN ESCOLAR). NO CLAUSTRO, SOLICÍTASE ÓS TITORES DE 2º E 4º
ESO E  ÓS PROFESORES QUE QUEIRAN COLABORAR/FORMAR PARTE DO GRUPO DE
MEDIACIÓN QUE SE ANOTEN Ó FINAL DO MESMO PARA ASISTIR A UNHA REUNIÓN
O DÍA 3 DE OUTUBRO

SEMANA DO 26 DE SETEMBRO: O PROFESOR DE PLÁSTICA INFORMA Ó SEU
ALUMNADO DE QUE TEÑEN QUE ELABORAR O LOGO DE MEDIACIÓN,  O CARNET DE
MEDIADOR,  E CARTEIS PUBLICITANDO A EXISTENCIA DUN GRUPO DE MEDIACIÓN
NO CHIVITE (DÁLLES MODELOS)

27 SETEMBRO/MARTES: ENVÍO ÁS FAMILIAS DE CARTA INFORMATIVA SOBRE O
PROGRAMA DE MEDIACIÓN NO CENTRO.

3 OUTUBRO/LUNS (RECREO): DÁSELLE INFORMACIÓN (DOCUMENTOS, PPTS…) MÁIS
PORMENORIZADA Ó PROFESORADO PRESENTE SOBRE A MEDIACIÓN PARA QUE LEA
POLA SÚA CONTA E QUEDAN CONVOCADOS PARA O XOVES 13 DE OUTUBRO NO
RECREO.

13 OUTUBRO /XOVES (RECREO): REUNIÓN DOS PROFESORES PARA SECUENCIAR EN
COMÚN O PLAN DE MEDIACIÓN E DISTRIBUÍR O TRABALLO (ELABORACIÓN DE
TRÍPTICOS INFORMATIVOS SOBRE O PLAN DE MEDIACIÓN PARA REPARTILOS ENTRE
O ALUMNADO, COORDINACIÓN DAS HORAS DE TITORÍA DO LUNS 17 DE OUTUBRO
PARA VER VÍDEOS SOBRE O TEMA CO ALUMNADO E QUE VAIAN PENSANDO SE
QUEREN PARTICIPAR NO PLAN, ELABORACIÓN DE FOLLETOS PARA OS PAIS E NAIS,
ETC).
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17 OUTUBRO LUNS: OS TITORES INFORMAN NAS CLASES DE 2º E 4º ESO SOBRE A
EXISTENCIA DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN NO CENTRO E PIDEN Ó ALUMNADO
INTERESADO EN SER MEDIADOR QUE SE APUNTE PARA ASISTIR A UNHA REUNIÓN
INFORMATIVA O 22 DE OUTUBRO. VEN VÍDEOS SOBRE O TEMA E RECIBEN
INFORMACIÓN PARA LER NA CASA. QUEDAN CONVOCADOS PARA O MÉRCORES 2
DE NOVEMBRO NO RECREO (SALÓN DE ACTOS) PARA INTERCAMBIAR IMPRESIÓNS
COS OUTROS COMPAÑEIROS E ESCOITAR Ó PROFESOR COORDINADOR PARA TOMAR
NOTA DAQUELES QUE QUEIRAN SER MEDIADORES.

2 NOVEMBRO MÉRCORES (RECREO): REUNIÓN COS POSIBLES ALUMNOS
MEDIADORES. DÁSELLES INFORMACIÓN A TRAVÉS DUNHA PPT SOBRE A MEDIACIÓN
E QUEDAN CONVOCADOS OS ALUMNOS QUE DESEXEN SER MEDIADORES PARA
DÚAS SESIÓNS FORMATIVAS OS DÍAS 8 E 10 DE NOVEMBRO POLA TARDE.

14 DE NOVEMBRO/LUNS (RECREO): CERIMONIA DE ENTREGA ÓS MEDIADORES DO
SEU CARNET ACREDITATIVO. COMEZA A MEDIACIÓN.

14 DE DECEMBRO/MÉRCORES (RECREO): REUNIÓN COS ALUMNOS PARA AVALIAR
AS PRIMEIRAS SEMANAS DE FUNCIONAMENTO. O PRIMEIRO LUNS DE CADA MES
REPETIRASE ESTA REUNIÓN DE AVALIACIÓN.

MATERIAIS

a) PRESENTACIÓN SOBRE A MEDIACIÓN (MEDIACIÓN ESCOLAR – MICROSOFT

POWER POINT)

b) PRESENTACIÓN DESTINADA Ó ALUMNADO

c) CADERNO PARA A FORMACIÓN DE MEDIADORES (DO IES CARLOS CASARES)

d) MODELOS DE TRÍPTICOS SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR

e) MODELOS DE CARTEIS SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR

f) MODELOS DE LOGOS SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR

g) MODELO CARNET MEDIADOR
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h) ORGANIGRAMA COORDINACIÓN

i) ORGANIGRAMA PROTOCOLO SOLICITUD MEDIACIÓN

j) MODELO DOCUMENTO SOLICITUD DE MEDIACIÓN

k) MANUAL MEDIACIÓN EN LA PRÁCTICA (INCLUYE ANEXO CON LOGOS,

DÍPTICOS, CARTELES, PROTOCOLO, ORGANIGRAMA, CONTRATO DE

MEDIACIÓN, CARTA A FAMILIAS INFORMANDO DE QUE SU HIJO ES

MEDIADOR, SOLICITUD DE MEDIACIÓN, REXISTROS, CUESTIONARIOS)

3. ENQUISAS DO ALUMNADO.

Dentro do grupo de traballo de Clima de Aula, sección profesorado, fixeron unha enquisa

aos alumnos para desenvolver o seguinte punto “Determinar que normas básicas deben

facerse cumprir pola totalidade do profesorado para que non haxa disparidade de criterios en

actitudes ou comportamentos que se consideren importantes”.

Dado que as conclusións xa están referidas no grupo anteriormente citado, aquí nesta sección

exporemos as preguntas de dita enquisa.
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4. ACTIVIDADES ESCOLARES PARA A MELLORA NA CONVIVENCIA E

INTEGRACIÓN DO ALUMNADO.

Ó longo do curso, e xa entroncando co programa TEI, faranse unha serie de actividades

complementarias e extraescolares para os alumnos de 1º de ESO e 3º de ESO.

Estas actividades terán un eixe vertebrador sobre dous puntos:

1) Que os alumnos de 1º de ESO se coñezan entre eles.

Moios dos alumnos que comezan no noso instituto veñen de varios centros: os dous adscritos

CEIP Princesa de España e CEIP Amaro Refojo, pero tamén de outros centros da bisbarra, como

pode ser o centro concertado Mª Inmaculada, ou incluso de outras partes de Galiza ou de fóra

da Comunidade.

A maior parte do alumnado estivo xunto dende infantil ata 6º primaria, pero ao chegar ao

instituto comezan unha nova fase educativa que supón separarse de moitos dos seus amigos.

Por este motivo, na terceira semana de curso, os titores e alumnos do curso de 1º de ESO terán

unha xuntanza fóra do instituto para coñecerse mellor entre eles e fomentar a pertenza a unha

clase. Tamén lle servirá ao titor ou titora das clases para coñecer mellor aos seus alumnos e

comezar a conseguir máis complicidade cos mesmos.

2) Que os alumnos de 1º de ESO coñezan aos seus titores emocionais de 3º de ESO.

Ao comezar o programa TEI, unha das primeiras accións a nivel organizativo é facer que

coincidan as titorías de 1º e 3º de ESO na mesma hora. O TEI fai unha serie de actividades

conxuntas entre estes dous niveis para que se coñezan e comecen a xurdir as complicidades

necesarias entre titor e titorando para que a confianza entre eles creza cada día.

Se o programa TEI non o comezaramos por mor das datas, faríamos algunha actividade

conxunta igualmente, para tela xa como referente para outros cursos vindeiros, e ir adiantando

traballo por si o comezamos a metade de curso. Estas actividades serían de xuntanzas tanto

dentro coma fóra do instituto, e outro tipo de interaccións que nos dixeran no programa TEI e

que xa teñen contrastadas.


