
GUÍA DO CURSO

A convivencia como factor de calidade nos centros educativos
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Descrición do curso

O presente curso pretende dar unha breve visión sobre as estratexias actuais para a mellora da

convivencia e  o enfrontamento dos conflitos interpersoais nos centros escolares, sempre dende unha

perspectiva educativa e positiva.

Persoas titoras

Diego Rodicio Álvarez Guillermo Rodríguez Gómez

Obxectivos

• Facilitar a reflexión sobre a conveniencia de instaurar nos centros educativos a cultura de paz, a
democracia participativa e a resolución pacífica de conflitos como fórmulas para a mellora da
convivencia.

• Dar a coñecer medidas para o fomento dunha convivencia positiva nos centros, xa sexan de tipo
organizativo (planificación  e desenvolvemento de boas prácticas de convivencia) ou curricular
(educación emocional, educación en valores, habilidades sociais).

• Aportar estratexias para o enfrontamento dos conflitos interpersoais e dos problemas de conduta
nos centros educativos dende unha perspectiva educativa e pacífica.

Competencias profesionais do profesorado.

O profesorado que realice as tarefas propostas neste curso sairá reforzado nas seguintes

competencias profesionais:

• O trato adecuado cos demais integrantes do claustro, co alumnado e coas familias.

• O deseño e posta en práctica de programas favorecedores da convivencia positiva nos centros
escolares.

• O deseño e desenvolvemento dun currículo para formar persoas emocionalmente estables e
socialmente competentes.

• O uso de estratexias para o enfrontamento dos conflitos interpersoais e problemas condutuais
dende perspectivas educativas.



Contidos

Os contidos do curso están divididos en 7 módulos:

• MÓDULO 1: O Conflito na escola: Necesidade dun clima escolar positivo. O conflito nos centros
educativos. Condutas conflitivas frecuentes nas aulas e nos centros. Causas do conflito escolar.
Enfrontamento dos conflitos no centro educativo.  

• MÓDULO 2: A organización escolar para a mellora da convivencia e resolución de
conflitos: A cultura escolar. Disciplina democrática. Centros eficaces na resolución de conflitos. A
convivencia nos documentos organizativos do centro. A organización a nivel de aula.

• MÓDULO 3: Desenvolvemento persoal: Autoestima. Educación emocional. A educación en
valores. Programas para a mellora da convivencia e a xestión de conflitos.

• MÓDULO 4: Adquisición e mellora de habilidades sociais: Conceptos básicos.
Categorización das habilidades sociais. Adquisición das habilidades sociais. Variables relacionadas
coa adquisición e o mantemento das habilidades sociais. Metodoloxía no ensino-aprendizaxe das
habilidades sociais. Programas educativos para a mellora das habilidades sociais na escola.  

• MÓDULO 5: Enfrontamento dos problemas condutuais: Estratexias derivadas das técnicas
de modificación de conduta. Técnicas de modificación de conduta. Estratexias socioemocionais
para a resolución de conflitos

• MÓDULO 6: Programas de resolución de conflitos e negociación: Estilos de enfrontamento
do conflito. Estratexias e técnicas de resolución de conflitos. Programas de resolución de conflitos
sociais. A negociación.  

• MÓDULO 7: A mediación nos conflitos escolares: Definición e conceptos básicos. O
mediador: perfil, formación, funcións.  Ferramentas para mediar.  O proceso de mediación.  Posta
en práctica do servizo de mediación. 

Correlación das competencias clave cos contidos 
do curso

Os contidos deste curso correlacionan directamente coas competencias sociais e cívicas (CSC).

Estas competencias inclúen as persoais, interpersoais e interculturais e recollen tódalas formas de

comportamento que preparan ás persoas para participar dunha maneira eficaz e construtiva na vida

social e profesional, especialmente en sociedades cada vez máis diversificadas, e, no seu caso, para

resolver conflitos. 

Outras competencias que se verán reforzadas cos contidos do curso serán:

a) A comunicación lingüística.
b) Conciencia e expresións culturais. 
c) A competencia en aprender a aprender.



Metodoloxía

Trataranse outros aspectos coma a motivación, a flexibilidade, apoio por parte das persoas titoras,

actividades individuais e grupais,...) O curso obedece á modalidade de “formación a distancia”, a través

de Platega. Isto supón que tódolos materiais e recursos están nesta plataforma e que as relacións

interpersoais entre os participantes e cos titores terán lugar no contexto que ofrece a mesma. 

O traballo dos participantes terá unha dobre vertente:

a) Haberá un traballo individual que consistirá na lectura comprensiva dos contidos que aparecen en
cada un dos módulos do curso.

b) Pero tamén será unha parte moi importante do curso o traballo colaborativo e de comunicación
entre tódolos integrantes do curso, a través da súa participación activa no foro, para poñer en
común, clarificar e darlle sentido á información traballada nos diferentes módulos.

     

Seguimento e desenvolvemento do curso.

As tarefas para o desenvolvemento do curso aparecen detalladas no cadro de temporalización que se

amosa máis abaixo. Para superar cada un dos sete temas do curso será necesario: 

• Facer unha lectura comprensiva e reflexiva dos textos que integran o tema. 

• Contestar ao cuestionario de autoavaliación, con dez cuestións de resposta múltiple. Haberá que
acertar un mínimo de sete preguntas. Pódese intentar facer o cuestionario as veces que se
desexe (conta sempre a nota máis alta acadada en todos os intentos).

• Entrar no foro de debate do tema e realizar algunha ou varias das seguintes tarefas: 

a) Dar unha opinión fundamentada sobre as cuestións propostas polos titores
b) Contestar a opinións ou demandas doutros compañeiros
c) E/ou abrir un novo tema de debate con algún posicionamento persoal que poida ser do

interese dos demais. 

CADRO DE TEMPORALIZACIÓN DO CURSO
Modulo Inicial 

Nº Actividade Datas

1 Analiza os distintos compoñentes da plataforma de formación navegando polos 
diferentes apartados que ten, a fin de coller algo de soltura no seu manexo. 

12 ao 18 de outubro
2 Responde á mensaxe de benvida que recibiches dos titores. Procura asinar 

sempre as mensaxes, co teu nome e apelidos, para facilitar a labor dos titores. 

3
Accede ao foro de presentación da plataforma de formación, envía unha mensaxe
de saúdo aos teus compañeiros e comenta brevemente as túas motivacións e 
expectativas respecto a este curso. É obrigatorio facer a presentación en prazo. 

4 Le a Introdución ao curso.
Módulo 1 (5 horas): O Conflito na escola

Nº Actividade Datas
1 Le os textos do Tema 1.

19 ao 25 de outubro2 Realiza a Autoavaliación A1. O sistema daraa por superada con 7 acertos.
3 Entra no foro de debate do tema 1 e realiza, polo menos, algunha das seguintes 

tarefas: 
a) Mostrar a túa opinión sobre estas cuestións relacionadas cos contidos do



módulo: ¿É posible xestionar un centro público na actualidade mediante 
un réxime autoritario? ¿Que problemas podería carrexar? ¿É realmente 
eficaz e mellor algunha alternativa? ¿É unha utopía o da disciplina 
democrática? 

b) Debater sobre algunha das opinións dos compañeiros, ou 
c) Abrir un novo tema de debate que poida ser do interese de todos.

Módulo 2 (5 horas): A organización escolar para a mellora da convivencia e a
resolución de conflitos

Nº Actividade Datas
1 Le os textos do Tema 2.

26 de outubro ao 03 de
novembro

2 Realiza a Autoavaliación A2. O sistema daraa por superada con 7 acertos.

3

Entra no foro de debate do tema 2 e realiza, polo menos, algunha das seguintes 
tarefas: 

a) Mostrar a túa opinión sobre estas cuestións relacionadas cos contidos do
módulo: ¿Dos catro estilos educativos que describen Magaz Lago e 
García Pérez cal ou cales consideras que reflexan mellor a postura do 
profesorado actual? ¿Conviven no mesmo centro varios estilos 
educativos? ¿Cres que sería posible introducir no PEC dun centro público
algún tipo de estilo educativo consensuado que dese algo de unidade ás 
accións do profesorado? ¿É necesario?¿Que estilo ou estilos educativos 
cres que predomina nas familias? ¿Son máis 
protectoras/inhibicionistas/punitivas/asertivas que os centros 
educativos?. 

b) Debater sobre algunha das opinións dos compañeiros, ou 
c) Abrir un novo tema de debate que poida ser do interese de todos.

Módulo 3 (5 horas): Desenvolvemento persoal
Nº Actividade Datas
1 Le os textos do Tema T3.

04 ao 10 de novembro

2 Realiza a Autoavaliación A3. O sistema daraa por superada con 7 acertos. 

3

Entra no foro de debate do tema 3 e realiza, polo menos, algunha das seguintes 
tarefas: 

a) Mostrar a túa opinión sobre estas cuestións relacionadas cos contidos do
módulo: ¿Será tan importante a educación emocional e a educación en 
valores? ¿Será a escola o lugar adecuado para este tipo de educación? 
¿Non será preferible centrarse, coma sempre, na educación intelectual? 
¿É realmente posible promover este tipo de desenvolvemento persoal, 
ademais do resto de contidos escolares? ¿Que falta na escola para poder
traballar estes contidos: máis profesorado especializado, formación do 
profesorado actual, maior compromiso pola súa parte, ampliación do 
horario escolar...? 

b) Debater sobre algunha das opinións dos compañeiros, ou 
c) Abrir un novo tema de debate que poida ser do interese de todos. 

Módulo 4 (5 horas): Adquisición e mellora de habilidades sociais
Nº Actividade Datas
1 Le os textos do Tema T4. 

11 ao 17 de novembro

2 Realiza a Autoavaliación A4. O sistema daraa por superada con 7 acertos. 

3

Entra no foro de debate do tema 4 e realiza, polo menos, algunha das seguintes 
tarefas: 

a) Mostrar a túa opinión sobre estas cuestións relacionadas cos contidos do
módulo: ¿Fomentamos a asertividade na escola? ¿Queremos realmente 
que os nosos alumnos/as sexan asertivos? ¿Non nos gusta máis que 
sexan pasivos e que non nos plantexen problemas? ¿O profesorado é 
asertivo co alumnado? ¿cara que extremo se move preferentemente: 
pasividade ou agresividade? ¿Perdemos autoridade se somos asertivos? 

b) Debater sobre algunha das opinións dos compañeiros, ou 
c) Abrir un novo tema de debate que poida ser do interese de todos. 

Módulo 5 (5 horas): Resolución de problemas de conduta
Nº Actividade Datas
1 Le os textos do Tema T5. 

18 ao 24 de novembro2 Realiza a Autoavaliación A5. O sistema daraa por superada con 7 acertos. 
3 Entra no foro de debate do tema 5 e realiza, polo menos, algunha das seguintes 

tarefas: 
a) Mostrar a túa opinión sobre estas cuestións relacionadas cos contidos do

módulo: ¿Úsanse máis os castigos ou os reforzos positivos? ¿Qué 
castigos se usan con maior frecuencia? ¿Qué reforzadores positivos se 
empregan máis? ¿Úsanse ben, uns e outros? ¿Qué defectos son máis 
frecuentes na aplicación de reforzadores? ¿Por qué razón non se usan 



con maior consistencia os reforzadores máis eficaces? ¿Por qué non se 
usan ben de todo? ¿Por falta de coñecemento? ¿Por dificultades na 
aplicación? 

b) Debater sobre algunha das opinións dos compañeiros, ou 
c) Abrir un novo tema de debate que poida ser do interese de todos. 

Módulo 6 (5 horas): Programas de resolución de conflitos e negociación
Nº Actividade Datas
1 Le os textos do Tema T6. 

25 de novembro ao 01
de decembro

2 Realiza a Autoavaliación A6. O sistema daraa por superada con 7 acertos. 

3

Entra no foro de debate do tema 6 e realiza, polo menos, algunha das seguintes 
tarefas: 

a) Mostrar a túa opinión sobre estas cuestións relacionadas cos contidos do
módulo: Tanto os programas de solución de problemas interpersoais 
coma o tipo de negociación que viñemos defendendo ao longo do 
capítulo, poden ser considerados perfectamente fórmulas de 
colaboración para atopar solucións nas que todos saian gañando. ¿Non 
se trata da mesma forma de solucionar problemas? ¿En que difiren 
basicamente?¿Estas son o tipo de solucións que queremos realmente? 
¿O obxectivo non é, as máis das veces, vencer e humillar aos demais? 
¿Buscar a ganancia común non se trata dunha postura hipócrita que 
oculta o egoísmo persoal? ¿Se é así por que imos colaborar en que os 
opoñentes tamén gañen? ¿Para que? ¿Non será preferible educar na 
busca de estratexias para competir, para enganar, para alzarse coa 
vitoria? 

b) Debater sobre algunha das opinións dos compañeiros, ou 
c) Abrir un novo tema de debate que poida ser do interese de todos. 

Módulo 7 (5 horas): A mediación nos conflitos escolares
Nº Actividade Datas
1 Le os textos do Tema T7. 

02 ao 10 de decembro

2 Realiza a Autoavaliación A7. O sistema daraa por superada con 7 acertos. 

3

Entra no foro de debate do tema 7 e realiza, polo menos, algunha das seguintes 
tarefas: 

a) Mostrar a túa opinión sobre estas cuestións relacionadas cos contidos do
módulo: ¿Existe o servizo de mediación escolar no teu centro? ¿Coñeces 
ou coñeciches directamente o funcionamento real dalgún servizo de 
mediación? ¿Que valoración che merece a implantación dos servizos de 
mediación nos centros escolares? ¿Son realmente capaces de aportar 
algo novo á mellora da convivencia? ¿Cres que é posible poñelos en 
marcha nos centros de Infantil e Primaria? ¿Que problemas lle ves de 
cara á súa viabilidade? 

b) Debater sobre algunha das opinións dos compañeiros, ou 
c) Abrir un novo tema de debate que poida ser do interese de todos. 

Primeiros pasos do alumnado no curso

1º) Actualizar a foto de perfil

E conveniente que o alumnado teña actualizada a súa foto de perfil na plataforma de PLATEGA. Para

facer esto pulsamos na opción "Configuración do meu perfil" e a continuación en "Editar o perfil". 

Estas opcións aparecen no menú lateral esquerdo da Plataforma PLATEGA. A continuación aparece

unha fiestra na que buscamos e prememos na opción "Imaxe do usuario". No recadro que aparece

arrastramos a nosa foto e, por último, pulsamos na opción situada na parte inferior da páxina chamada

"Actualizar Perfil".



Estos pasos resúmense na seguinte imaxe:

Tamén é conveniente que o alumnado actualice, na mesma fiestra, a información persoal que desexe

que o resto de membros de Platega visualicen.

2º) Presentación ao resto de compañeiros e titores

Cada vez que comeza un curso de formación a través de PLATEGA, unha das primeiras cousas que se

debe facer é presentarse á comunidade de aprendizaxe. Para iso existe un Foro de presentación de

participantes:



Unha das primeiras tarefas unha vez comezado o curso será unha mensaxe de cada participante no

foro de presentación anteriormente mencionado. Esta primeira mensaxe servirá de presentación tanto co

resto da comunidade de aprendizaxe, coma cos titores e titoras do curso.

Comunicación coas persoas titoras

Existen varias opcións de comunicación cos titores:

➔ A través dos foros existentes en cada curso, por exemplo, o foro do módulo ou foro de avisos

e anuncios. A comunicación que se realiza nos foros é pública, é dicir, calquera participante no

curso poderá ler as súas intervencións no foro ou posts.

➔ A través do sistema de mensaxería interna da plataforma. As mensaxes enviadas por este

medio son privados entre vostede e o seu comunicante, xa sexa o titor ou calquera outro

participante.

Este segundo método é un dos xeitos máis sinxelos para contactar con nos tal e como indicamos na

imaxe inferior. 

Tal e como se indica, debemos pulsar no nome do titor que co que desexemos contactar (onde indican

as frechas) e aparecerá unha fiestra co seu perfil. Na parte inferior desa nova pantalla prememos en

"Enviar Mensaxe": 



Avaliación

Para a superación do curso será preciso:

• Superar a autoavaliación de cada un dos módulos que integran o curso.

• Participar no foro de debate de cada un dos temas con polo menos unha entrada

Avaliación das tarefas

Módulo Nome tarefa % do valor Especificación da escala utilizada

1
Autoavaliación 7,1%  Apto/Non apto

Intervención no foro 7,1%  Apto/Non apto

2
Autoavaliación 7,1%  Apto/Non apto

Intervención no foro 7,1%  Apto/Non apto

3
Autoavaliación 7,1%  Apto/Non apto

Intervención no foro 7,1%  Apto/Non apto

4
Autoavaliación 7,1%  Apto/Non apto

Intervención no foro 7,1%  Apto/Non apto

5 Autoavaliación 7,1%  Apto/Non apto



Intervención no foro 7,1%  Apto/Non apto

6
Autoavaliación 7,1%  Apto/Non apto

Intervención no foro 7,1%  Apto/Non apto

7
Autoavaliación 7,4%  Apto/Non apto

Intervención no foro 7,4%  Apto/Non apto

O alumnado deste curso poderá saber en todo momento o resultado da avaliación das tarefas

pulsando na opción de “Cualificacións” que aparece a esquerda na pantalla principal do curso:

Aplicación práctica nas aulas

Neste curso non se esixe ningunha realización práctica na aula. Sen embargo, a maior parte dos

contidos traballados poden ser aplicados  no contexto do centro ou da clase, moi especialmente os que se

relacionan coa xestión da aula e co enfrontamento dos conflitos interpersoais e os que fan referencia ao

trato e á comunicación entre persoas. Suxerimos que a súa posta en práctica se presente  nos foros para

poder ser coñecida e debatida por todos/as.

Requirimentos para seguir o curso

Para seguir o curso e indispensable ter un ordenador ou tableta con conexión a internet , navegador

web e lector de arquivos en pdf.
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