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GUÍA PARA O PROFESORADO - ARBAX - PROGRAMA CONTRA O BULLYING RACIAL E A 

XENOFOBIA 

 

ARBAX – Obxectivo do proxecto 

 

ARBAX é un proxecto multilateral que comezou en xaneiro de 2012, dentro do marco 

dos programas de aprendizaxe permanente, Comenius, co seguinte número de 

referencia: 518614-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CMP. 

O principal obxectivo do proxecto é contribuír á prevención e detención do acoso 

escolar, facendo fincapé no bullying racial. O ámbito escolar multiétnico, resultado da 

migración e a globalización, está a experimentar novas formas de violencia cara a estudantes 

procedentes de ámbitos sociais, culturais e étnicos diferentes. ARBAX  axudará o profesorado, 

monitores e outros profesionais inmersos en actividades educativas con mozos e mostrará 

como estudantes de diferentes identidades e culturas poden coexistir de forma pacífica, da 

mesma forma que os estereotipos e os prexuízos perpetúan este tipo de violencia. 

Dentro do proxecto deseñouse un videoxogo en 3D ao que acompañará esta guía para o 

profesorado, para darlle unhas pautas ao persoal docente de como utilizar correctamente a 

ferramenta con mozos de entre 12 e 16 anos aproximadamente. O obxectivo é concienciar para 

conseguir un descenso dos casos de bullying, racismo e xenofobia entre os adolescentes. 

 

Que é o bullying 

 

A palabra inglesa bullying engloba calquera forma de comportamento que, de forma 

reiterada, persiga a humillación, a intimidación e/ou a debilitación da confianza dunha persoa 

ou dun grupo de persoas. O bullying racial está relacionado principalmente coa cor da súa pel, 

nacionalidade, grupo étnico, crenzas relixiosas ou calquera outro trazo cultural diferenciador. 

Ao igual que outras formas de acoso baseadas en prexuízos, o comportamento racista inclúe 

tanto métodos tradicionais como de ciberacoso. 

Por bullying tradicional referímonos ao tipo de acoso no que predomina o cara a cara. 

Pode ser tanto verbal (por exemplo insultando, ameazando), físico (golpeando, dando patadas), 

por medio de xestos (ameazando, ridiculizando coa mirada, as mans...), extorsión (propiedade 

persoal, incitando comportamentos antisociais) ou psicolóxico, tamén chamado indirecto 

(difundindo rumores, dano a propiedades persoais, graffitis ou exclusión social). 
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Podemos falar de bullying cando se cumpren estas tres características:  

 A intención de lle causar dano á vítima.  

 A repetición para lle causar dano á vítima.  

 O desequilibrio de poder entre a vítima e o/s acosador/es.  

Por outro lado, o ciber-bullying é un acto agresivo levado a cabo por un individuo ou un 

grupo utilizando as tecnoloxías da comunicación (mensaxes de texto, correos electrónicos, 

redes sociais etc.) co fin de ameazar, acosar, insultar, avergonzar e humillar con palabras ou 

imaxes. Ademais do medio polo que se transmite a mensaxe, o ciberbullying ten outras 

características propias que o diferencian do bullying tradicional. 

 Ten a capacidade de chegar a un gran número de persoas en pouco tempo. 

 O agresor pode ser anónimo.  

 A vítima está más exposta ao acoso.  

 O agresor non ve a reacción da vítima no momento de emitir a mensaxe, o que impide a 

mínima empatía ou o remordemento. 

 Hai menos oportunidades para o espectador.  

En relación ao ciberataque, unha vez que finalice (por exemplo unha mensaxe ou imaxe 

ofensiva) e aínda que este non se repita, pódese considerar bullying, posto que este tipo de 

accións poden ser vistas máis tarde por outras persoas, polo que o seu efecto se prolonga no 

tempo de forma indefinida. 

 

O efectos do bullying 

Dende a perspectiva do agresor, debemos buscar a causa do seu comportamento entre 

unha ampla gama de problemas de saúde psicolóxicos, psicosomáticos e físicos. Os casos máis 

problemáticos son aqueles nos que a mesma persoa é á vez agresor e vítima. 

Algúns dos efectos do bullying son:  

- Estrés. 

- Redución da habilidade para concentrarse. 

- Falta de motivación o enerxía. 

- Empobrecemento ou deterioración do traballo escolar. 

- Ansiedade ao ir á escola. 

- Manifestacións físicas como dor de cabeza, dor de estómago, náuseas etc.  

- Faltas repetidas a clases e á escola. 

- Diminución da confianza en si mesmo e da autoestima. 

- Cambios de humor. 

- Ira. 

- Impotencia e desespero. 

- Desordes alimentarias. 

- Problemas do sono. 

- Consumo de alcohol e outras drogas. 
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- Desconfianza cara aos demais. 

- Depresión. 

- Rexeitamento a expresar a situación pola que está a pasar. 

- Autolesionarse. 

- Pensamentos suicidas. 

Os efectos do bullying  racial son similares aos doutros tipos de bullying. Non obstante, 

este tipo pode ter maior impacto que outras formas de acoso, posto que é case imposible para 

as vítimas do bullying racial cambiar as características que son motivo de burla, por exemplo, a 

cor da pel, o acento, a orixe étnica, as crenzas relixiosas etc. Ademais, o bullying racial ten o 

efecto de, non soamente debilitar a identidade das vítimas, senón tamén a identidade cultural. 

Para definir os efectos, debemos ter en conta tamén a clase de mensaxe (verbal, escrita ou 

imaxes), a súa duración ou a súa intensidade. Ademais, as características psicolóxicas e sociais 

da vítima tamén son importantes para determinar a repercusión dun ataque. Así, debemos ter 

en conta aspectos como a súa forza psicolóxica, o seu apego aos pais e á familia, a súa conexión 

á escola e o seu nivel de apoio social. Os mozos acosados, teñen un maior risco de padecer 

depresións ou mesmo impulsos suicidas. 

 

Como debemos actuar ante unha situación de bullying?  

 

A curto prazo 

 É moi importante dar unha resposta rápida e consistente a todos os incidentes, por 

pequenos que poidan parecer. Débese deixar claro que o acoso non se debe tolerar no centro 

escolar. Ademais, se o profesorado responde a todas as queixas por bullying, incluídas aquelas 

que se produzan de forma anónima, creará confianza nos acosados para contar o seu 

problema. A miúdo, os mozos non denuncian o acoso por medo a que non lles crean ou a ser 

sinalados como "acusóns" e agravar así o seu illamento. Temen que o castigo que recibirá o/a 

acosador/a poida traducirse en represalias. Por iso, a resposta do profesorado debe incluír: 

- Apoio á vítima. Deixarlle claro que non ten a culpa. 

- Identificar o/a acosador/a.  

- Manter un rexistro, existan ou non probas do acoso. 

- Revisar os rexistros semanalmente para encontrar posibles patróns. 

Cando se fale co/a acosador/a é importante utilizar un ton empático e construtivo, 

como o método denominado “No Blame Approach”, para previr o resentimento e posibles 

accións vingativas contra o mozo que se queixou. Este achegamento axudará o/a acosador/a: 

- Desenvolver empatía.  

- Tomar responsabilidade dos seus actos. 

- Mellorar su conduta. 
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Se este enfoque non fai efecto, pasarase a aplicar as sancións xeralmente previstas no 

Código de conduta do centro, tales como suspensión ou expulsión. 

Cando o profesorado afronte un caso de acoso, é recomendable que contacte coas 

familias de ambas as dúas partes para que estas tamén actúen e, en consecuencia, sirvan de 

apoio promovendo o respecto cara á diversidade cultural e as liberdades individuais. 

 

O “No Blame Approach” 

 

O “No Blame Approach” é un procedemento que consta de 7 pasos. George Robinson e 

Barbara Maines (2000) describen na súa obra "Safe to Tell" (Lucky Duck Publishing Ltd.) o 

método do seguinte xeito: 

Primeiro paso – Falar coa vítima 

Cando o adulto descubra que se deu unha situación de bullying, o primeiro que deberemos 

facer é falar coa vítima. Durante a conversación, débese animar a que describa como se sente 

mediante comentarios reflexivos como "Debe de ser moi duro para ti" ou "Así que te sentiches 

moi molesto/a". Por exemplo, ante un comentario como "Todo o mundo me ignora, ninguén 

fala comigo" é recomendable responder algo semellante a "Así que te sentes molesto/a e 

só/soa por non ter a ninguén con quen falar".  

O obxectivo principal non é descubrir evidencias con relación a estes ou outros feitos, senón 

dar apoio. Se a vítima inclúe probas na súa explicación estas deben ser reformuladas polo 

profesorado. 

É importante que a vítima se mostre comprensiva e dea o seu consentimento a todo o proceso. 

Nalgunhas ocasións, pode existir o temor a que a súa confesión desencadee represalias, por iso, 

debemos explicarlle que non tomaremos medidas punitivas contra os/as acosadores/as, o que 

fará que se sinta seguro/a. Ademais, a vítima pódese sentir máis segura falando con alguén que 

pasou por unha experiencia similar. 

A persoa mediadora debe poñer fin á reunión do seguinte xeito:  

- Confirmar que non se discutiron datos confidenciais que non se deban mostrar ao 

resto do grupo. 

- Pedirlle á vítima que nomee as persoas involucradas no grupo de acosadores/as, así 

como as testemuñas pasivas. 

- Suxerirlle á vítima que plasme os seus sentimentos nun escrito ou nun debuxo. 

- Ofrecerlle á vítima a posibilidade de comunicar calquera tipo de situación similar no 

caso de que se repita.  

É recomendable falar coa vítima e co grupo de acosadores/as por separado, xa que o/a novo/a 

agredido/a podería facer acusacións que terían repercusións negativas á hora de solucionar o 

problema. 
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Segundo paso – Concretar unha reunión coa xente involucrada 

A persoa mediadora concreta unha reunión co grupo de alumnos/as involucrado no acoso 

incluídos aqueles que suxeriu a vítima. Un grupo de seis a oito persoas é un bo número para 

traballar. 

Esta é unha boa oportunidade para que a persoa mediadora poida poñer en práctica o seu 

propio xuízo co fin de equilibrar o grupo, de forma que os/as mozos máis responsables sexan 

incluídos/as con aqueles/as que causaron situacións de angustia. O principal obxectivo deste 

paso é xuntar forzas de todos os membros do grupo para lograr o mellor resultado. 

Terceiro paso – Explicar o problema  

A persoa mediadora concreta unha reunión co grupo de alumnos/as involucrado no acoso 

incluídos aqueles que suxeriu a vítima. Un grupo de seis a oito persoas é un bo número para 

traballar. 

A persoa mediadora comeza explicándolle ao grupo a existencia dun problema: está 

preocupado por "Xoán", que está a vivir momentos moi duros. Debe contar a historia da vítima 

e os seus sentimentos, utilizando os seus escritos ou os seus debuxos para resaltar a súa 

angustia. En ningún momento deberá discutir sobre os detalles das ditas accións nin culpar o 

grupo. 

Cuarto paso – Compartir responsabilidade 

No momento no que finaliza a explicación, os asistentes observaranse uns a outros incómodos, 

seguros de coñecer a razón da reunión. Algúns mesmo se sentirán ansiosos sobre o posible 

castigo. A persoa mediadora conseguirá cambiar o humor dos presentes declarando o seguinte: 

No momento no que finaliza a explicación, os asistentes observaranse uns a outros incómodos, 

seguros de coñecer a razón da reunión. Algúns mesmo se sentirán ansiosos sobre o posible 

castigo. A persoa mediadora conseguirá cambiar o humor dos presentes declarando o seguinte:  

- Ninguén está metido en problemas nin vai ser castigado/a. 

- Hai unha responsabilidade conxunta para axudar a "Xoán" a sentirse feliz e estar a 

salvo. 

- O grupo reuniuse para axudar a solucionar o problema.  

Quinto paso – Preguntarlles aos membros do grupo polas súas  ideas 

Os membros do grupo séntense conmovidos polo relato de "Xoán" e a súa angustia, e séntense 

aliviados de non estar metidos en problemas. Ningún deles foi sometido a posibles acusacións e 

o poder do grupo pasou do "acosador/a líder" ao grupo en conxunto, cuxos membros xa non 

darán o seu consentimento para que o comportamento continúe. 

Cada membro do grupo foi animado a suxerir unha forma segundo a cal a vítima pode sentirse 

mellor. Estas ideas deben ser formuladas en primeira persoa: "Eu camiñarei con el cara á 

escola", "eu direille que se sente comigo en clase"… Estas ideas deben xurdir de cada un dos 

membros do grupo. 
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Sexto paso – Deixalo en mans do grupo  

A persoa mediadora finaliza a reunión resaltando o feito de que a responsabilidade de 

solucionar o problema está unicamente en mans do grupo. Non hai ningún rexistro escrito, é 

unha cuestión de confianza. A persoa mediadora agradécelle ao grupo a atención prestada, 

expresando a súa confianza neles e concretando unha reunión posterior para facer un 

seguimento da evolución do conflito. 

Sétimo paso – Ter outra reunión co grupo 

Aproximadamente unha semana despois, a persoa mediadora mantén unha reunión con cada 

estudante, incluída a vítima, para coñecer a situación actual. Isto permite ao profesorado 

controlar a situación de acoso e mantén a xente nova inmersa no proceso. 

Estas reunións levaranse a cabo individualmente, de forma que cada estudante poderá achegar 

a súa visión sen ningún tipo de inconveniente. Non hai que ter en conta se alguén non levou a 

cabo a súa misión sempre que a situación de acoso finalizase. A vítima non ten que chegar a ser 

a persoa máis popular do centro escolar, simplemente ten que estar a salvo e ser feliz. 

Aproximadamente unha semana despois, a persoa mediadora mantén unha reunión con cada 

estudante, incluída a vítima, para coñecer a situación actual. Isto permítelle ao profesorado 

controlar a situación de acoso e mantén a xente nova inmersa no proceso. 

Para obter máis información sobre esta metodoloxía de resolución de conflitos na escola, está 

dispoñible un vídeo formativo: Michael'sstory - The No Blame Approach, Maines and Robinson, 

1992. Unha versión completa do desenvolvemento deste traballo foi tamén publicada nun libro 

Crying for Help, Robinson and Maines, 1997, Lucky Duck Publishing Ltd. 

 

A longo prazo 

Co fin de reducir o acoso escolar racial será necesario desenvolver e implementar un 

enfoque global no centro escolar destinado a previlo. Este enfoque require que a escola leve a 

cabo as seguintes accións: 

- Crear e revisar anualmente a política e a práctica do centro para que se inclúa o 

bullying como algo ao que poñerlle atención continua e eficazmente. 

- Fomentar o entendemento e as habilidades de diálogo. 

- Crear unha cultura escolar positiva e de apoio.  

- Fomentar relacións de colaboración entre o persoal (profesorado e non 

profesorado), estudantes, familias e a comunidade. 

 

O máis importante que hai que ter en conta é que todos os membros da comunidade 

educativa, especialmente o alumnado, sexan convidados a contribuír ao desenvolvemento do 

proceso e que todos adquiran a súa parte de responsabilidade, traballando de forma 

conxunta para previr e intervir neste tipo de incidentes de acoso escolar en todas as súas 

formas, tradicional ou ciberbullying. 
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Para máis información no desenvolvemento e implementación dun enfoque conxunto 

no centro escolar consultar: 

 Aprender a convivir, Xesús R. Jares. Editorial Xerais. 2001.  

 Construir la convivencia, Rosario Ortega Ruiz e Rosario del Rey. Edebe. 2004.  

 Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar. Rosario Ortega, Alianza Editorial. 

2010.  

 Entre Maestros, documental de Carlos González.  

 El encargado, curtametraxe dirixida por Sergio Barrejón.  

 Capítulos 6 & 7 en Understanding School Bullying: A Guide for Parents and Teachers 

(Mona O’Moore,2010; Veritas Publishing).  

  Guidelines for preventing cyber-bullying in the school environment: a review and 

recommendations.(http://sites.google.com/site/costis0801) 

 Páxinas 17-23 de Safe to Learn, U.K. Department for Children, Schools and Families 

(http://www.abatoolsforschools.org.uk)  

 

  

Como usar el videoxogo na aula 

Esta ferramenta está formada por seis capítulos que describen as seis situacións de 

bullying máis comúns nas escolas. Trátase dun xogo interactivo no que os usuarios elixen o rol 

que queren desempeñar (vítima ou testemuña) e o camiño que tomará a historia. 

Os escenarios mostran as instalacións dun instituto no que estudan mozos de diferentes 

grupos étnicos, sociais e culturais. As situacións están deseñadas para que os estudantes 

reflexionen e discutan coa orientación dun titor. 

Todos os capítulos teñen a mesma estrutura: ante unha situación de bullying o usuario 

poderá decidir entre o punto de vista do acosado ou dunha testemuña. Sexa cal sexa a súa 

elección, deberá reaccionar ante a agresión elixindo entre unha das tres opcións que se 

mostrarán. En cada un destes camiños, aparecerá de novo un panel no que se poderá elixir de 

novo o rumbo da historia entre novas opcións. O videoxogo irá descubrindo cales son as 

consecuencias da elección tomada, ao tempo que mostra os sentimentos e pensamentos dos 

personaxes para que o usuario teña unha visión máis profunda. 

O/a titor/a que acompañe o alumnado deberá tratar o asunto con especial sensibilidade 

e será consciente da complexidade do tema. Nas seguintes páxinas, suxírense preguntas e 

actividades para realizar co alumnado co fin de animalos/as a reflexionar e discutir sobre as 

diferentes historias e accións dos personaxes. O profesorado deberá, así mesmo, animar o 

alumnado a afondar en aspectos do comportamento humano como o medo, a confrontación 

ou a toma de decisións difíciles. 

 O profesorado debe asegurarse de coñecer ben o xogo antes de presentalo na aula. 

Tamén deberá xestionar o tempo axeitadamente e asegurarse de contar co tempo suficiente 

para debater despois de cada situación. Para cada unha das situacións necesítanse unhas dúas 

horas para poder xogar os dous roles e discutir en grupo as distintas opcións e as súas 

http://sites.google.com/site/costis0801
http://www.abatoolsforschools.org.uk/
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consecuencias. Se fose imprescindible dividir cada situación en dúas sesións de clase é moi 

importante que as decisións tomadas durante unha sesión se debatan nesta. Así manteremos a 

continuidade e coherencia na actividade. 

 

Suxestións sobre como usar ARBAX 

1. Preparar a sesión con antelación e reflexionar sobre cales deben ser os obxectivos para 

o grupo co que imos traballar en particular. En función disto, decidir con que situación 

traballar. 

2. Asegurarse de que o ambiente da clase é o adecuado para debater sobre este delicado 

asunto (pódese empezar con 3-5 minutos de música clásica ou outro método de 

relaxación para crear un ambiente distendido). Utilizar un ton reflexivo e promover no 

alumnado unha aprendizaxe activa e recordarlles que as súas ideas e opinións son moi 

importantes. 

3. Facer unha breve introdución sobre o bullying á clase e explicar en que consiste o 

videoxogo. Permitir que o alumnado faga preguntas dende o primeiro momento, pero 

sen adiantar as respostas que eles poidan descubrir utilizando o videoxogo. 

Recoméndase recoller as principais ideas e conclusións ás que se chega para volver a 

elas cando remate a actividade. 

4. Empezar o xogo e paralo xusto despois da situación de bullying, para que a clase decida 

que rol escoller e expoña os seus motivos. 

5. Escoller o rol que elixa a maioría da aula e asegurarlles ao resto que posteriormente se 

seleccionará o outro rol. Tamén pode ser o profesorado quen elixa o rol que se xogará 

primeiro, explicando, así mesmo, que xogarán o outro despois. 

6. Cando o personaxe teña que elixir que acción se vai levar a cabo, o titor pedirá que a 

clase tome a decisión e expliquen por que. 

7. É bo facer preguntas clave para provocar que o alumnado exprese os seus sentimentos 

e cheguen a un entendemento profundo do bullying. 

8. O titor debe guiar os estudantes para que teñan a oportunidade de coñecer todas as 

posibles accións que o xogo propón, facendo fincapé nas consecuencias que cada 

decisión leva consigo. 

9. Pechar a sesión animando o alumnado a reflexionar sobre o que se acaba de tratar na 

aula, comparando as conclusións previas ao videoxogo e as posteriores. Como posibles 

aplicacións na aula pódense formular as seguintes:  

 

a. Crear no que o alumnado poida formular cuestións relacionadas co bullying, 

noticias e/ou documentación interesante... ademais este blog pode servir para 

recompilar todo o traballo realizado na aula.  

b. Escribir mensaxes sobre o acoso. 

c. Facer un mural con mensaxes recompiladas por parte do alumnado. 

d. Redaccións por parte do alumnado sobre como se sentiu mentres xogaba. 
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e. Elaborar cancións e/ou poemas relacionados co fenómeno do acoso escolar.  

f. Desenvolver traballos en grupo, como por exemplo un traballo relacionado coa 

situación do acoso na comunidade escolar.  

g. Desenvolver situacións dun caso coas posibles reaccións (performance). Sobre a 

base desta performance é importante reflexionar sobre como se sente o 

alumnado.   

h. Crear un grupo de apoio ás vítimas. 

i. Redactar un código de respecto entre iguales. 

j. Crear e participar en obras de teatro como actividade extraescolar.  

 

En resumo, estes son os puntos que o/a docente debe abordar: 

- O bullying racial ten múltiples manifestacións. 

- As vítimas non sempre responden a uns determinados estereotipos. 

- Algúns mozos poden desempeñar un dobre papel: acosador/a e acosado/a. Por 

exemplo, cando acosan un compañeiro, pero ao mesmo tempo son vítimas de 

bullying por parte doutro. 

- As vítimas adoitan ser remisas a contar o seu problema, especialmente en caso de 

ciber-bullying. Ademais, nestes casos acentúase a tendencia dos compañeiros a ser 

observadores pasivos da situación. 

- Todos/as temos a obriga de intervir cando saibamos ou sexamos testemuñas dunha 

situación de acoso. 

Usando a ferramenta multimedia, o alumnado: 

- Experimentará o significado da responsabilidade. 

- Entenderá que a indiferenza e o silencio ante o sufrimento doutros/as axuda a 

perpetuar o problema. 

- Aprenderá a aplicar o pensamento crítico, o que mellorará o seu crecemento 

persoal. 

- Aprenderá a valorar a multiculturalidade nas sociedades. 

- Aumentará a súa empatía.  

 

 

Preguntas complementarias para reflexionar ante cada unha das situacións  

 

Bullying tradicional: 

 

1. Algunha vez viches como un/unha compañeiro/a agride a outro/a na escola ou nos seus 

arredores? 

2. Fuches testemuña dalgún tipo de acoso físico relacionado coa cor da pel ou a orixe 

étnica? 
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3. Algunha vez fuches agredido dentro ou nos arredores da escola? 

4. Algunha vez te sentiches agredido pola cor da túa pel ou etnia? 

5. Algunha vez intentaches parar unha situación de acoso? Se non o fixeches, como te 

sentes por iso? 

6. Por que cres que os/as acosadores/as elixen como vítimas a xente de distinta raza? 

7. Se un dos teus amigos se metese cun compañeiro utilizando insultos racistas, cres que 

sería máis ou menos probable que llo contases a un adulto? Se a resposta é máis, 

explica por que cres que este tipo de bullying é peor que outros. 

8. Se non estás de acordo coa actitude racista do teu amigo, como llo dirías a el? 

9. Poñéndote na pel de Prisha, cal sería a túa reacción se alguén te insultase a causa da 

túa raza, etnia ou nacionalidade? 

10.   Se ti foses Prisha ou Sara, intentarías buscar axuda no instituto (ademais de nos teus 

amigos/as? Se a túa resposta é non, explica por que. 

11.  Se Prisha che caese mal, apoiarías o comportamento de Tania? 

12.   Cres que Prisha e Tania poderían ser amigas? Explica a túa resposta. 

 

Bullying verbal: 

1. Cres que é importante trazar unha liña entre un chiste e unha agresión? 

2. Se permaneces calado observando como acosan un compañeiro, significa que estás de 

acordo con iso? Cres que o comportamento das testemuñas pode ser importante? 

3. Se te insultan, cres que é bo reaccionar de forma violenta? 

4. Por que crees que o/a acosador/a sempre está en grupo cando insulta ou se mete con 

alguén? 

5. Algunha vez se meteron contigo e te sentiches só/soa? Como soportaches a situación? 

6. Quen debería modificar a súa conduta: a testemuña ou o/a acosador/a? Como 

abordarías a situación de cada un? 

7. Algunha vez axudaches un compañeiro que estaba a ser acosado? Algunha vez 

permaneciches á marxe por medo a represalias? 

8. Cres que os insultos constantes son unha forma de bullying? 

9. Ante unha situación de bullying, acudirías ao profesorado ou ao/á director/a en busca 

de axuda? Como cres que o profesorado debería lidar coa situación? 

10. Que podes facer para sentirte máis seguro/a de ti mesmo/a? 

 

 

Humor e racismo: 

1. Poden ofender os chistes racistas a unha persoa mesmo cando non era esa a súa 

intención? 

2. Que outros asuntos, ademais das diferenzas étnicas, poden ser obxecto de burla? 

3. Hai alguén que teña a capacidade de parar o bullying? Quen pode previr o bullying no 

colexio? 
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4. Por que cres que algúns/algunhas alumnos/as sofren acoso escolar? Que lles fai ser 

obxecto de bullying? 

5. Pode ferir unha persoa a outra inintencionadamente? 

6. Como podemos identificar un chiste ferinte ou racista? 

7. Que poden facer os colexios para previr este tipo de bullying? Como poden crear un 

ambiente seguro e agradable para todos? 

8. Cres que os medios de comunicación teñen un papel importante á hora de configurar os 

estereotipos? 

9. Cres que os medios de comunicación teñen parte de responsabilidade sobre o acoso 

escolar? 

10. Internet e os medios de comunicación aféctanlle á vida escolar? 

 

Bullying físico: 

1. Cres que a violencia soluciona os problemas entre as persoas? 

2. Tiveches algún/algunha compañeiro/a novo/a en clase? Como o/a trataches? 

3. A que barreiras se enfronta un mozo cando chega a un novo colexio? 

4. Se foses novo no colexio que actitude adoptarías para encaixar entre os teus novos 

compañeiros? 

5. Como cres que se sente a vítima? E o/a acosador/a? 

6. Define autoestima. 

7. Cal cres que debería ser a resposta da vítima? 

8. Algunha vez tiveches unha reacción violenta cara a alguén? Por que? 

9. Por que cres que as persoas reaccionan de forma violenta ante situacións de tensión? 

10. Cres que hai relación entre os valores que se aprenden na casa e os que se manifestan 

no colexio? Explica a túa resposta. 

 

Extorsión: 

1. Algunha vez te sentiches ameazado por un compañeiro para facer algo que non querías? 

2. Algunha vez forzaches a alguén para que fixese algo que non quería? 

3. Cal é a diferenza entre ser forzado a facer algo e ser ameazado? 

4. Se estiveses no lugar de Paul, farías o que Tomás quixera? Cres que se compraceses as 

súas esixencias deixaría de acosarte ou, pola contra, a situación empeoraría? 

5. Por que cres que Miguel apoia a Tomás? 

6. Por que cres que Tomás está enfadado con Paul? 

7. Se estiveses no lugar de Paul, que farías? Falarías cos teus amigos, pais ou profesorado? 

8. Responderías cun ataque físico? Que podería pasar se o fixeses? 

9. Se lle contases a un adulto que estás a ser acosado, cres que te tomarían en serio? 

10. Se foses Paul, falarías con Miguel a soas? Cres que iso axudaría? 
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Ciber-bullying: 

1. Cantos de vós tedes unha conta nunha rede social? 

2. Algunha vez fuches vítima ou autor de mensaxes negativas ou insultantes nas redes 

sociais? Neste punto, recoméndase animar o alumnado a debater sobre o acoso nas 

redes sociais con contido racista e os troll. Na linguaxe de internet, a palabra troll 

describe a unha persoa que publica mensaxes provocadoras, irrelevantes ou fóra de 

tema nunha comunidade en liña coa principal intención de molestar ou provocar unha 

resposta emocional nos o troll pode crear mensaxes con diferente tipo de contido como 

grosarías, ofensas, mentiras difíciles de detectar, coa intención de confundir e 

ocasionar sentimentos encontrados nos demais. 

3. Algunha vez fuches vítima de bullying na rede? 

4. Algunha vez fuches testemuña de bullying na rede? 

5. Se foses testemuña do acoso dun compañeiro, axudaríalo? 

6. Se a túa resposta é non, explica por que. 

7. Como te sentirías se estiveses na situación de Petra e os teus amigos non te axudasen? 

8. Se foses a testemuña, como abordarías o tema ou que farías para axudar a Petra? 

9. Se foses Petra, como reaccionarías ante as persoas mediadoras? E ante os teus amigos 

que permanecen quietos sen axudarche? 

10.  Cales cres que son as vantaxes e os inconvenientes de contarlle o teu problema a un 

adulto (para a testemuña e para a vítima)? 
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