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En equipo sabemos máis
En grupo somos tamén máis listos e listas. Cada quen temos a nosa 
sabedoría e, se xuntamos o que sabemos, esa sabedoría medra e medra...

As persoas necesitamos relacionarnos para vivir e por iso formamos 
grupos. A familia é un grupo ao que pertencemos desde que nacemos.

Pensa, de que outros grupos formas parte?
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TRABALLAMOS EN EQUIPO
As persoas precisamos unhas das outras para poder 
vivir. Algo tan simple como alimentarnos, viaxar, ir á 
escola, é posible grazas ao traballo de moita xente. 
Cada quen achega o seu traballo e coñecementos 
para que todo funcione correctamente. Estas 
actividades realízanse, moitas veces, entre varias 
persoas, traballando en equipo. Construír unha 
ponte, pilotar un avión, traballar a terra, tocar 
nunha orquestra..son exemplos de traballo en 
equipo.

Ás persoas gústanos traballar en equipo, porque 
con máis xente podemos facer cousas máis difíciles. 
Tamén é máis divertido. Aprender a compartir, a 
xogar e a facer tarefas en grupo é xenial!!

En equipo somos máis fortes
Hai moitas cousas que non podemos facer sen axuda. Ás veces, non 
temos bastante forza ou habilidade por nós mesmos. Pero en equipo, 
xuntamos as nosas forzas e volvémonos moi poderosos e poderosas. 

O que para unha persoa resulta moi difícil ou imposible pode ser fácil se 
traballamos en equipo.
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Elaboramos un conto encadeando as 
frases de cada quen
Primeiro a clase pensa un tema que lle 
gustaría e escribimos todos os temas na 
encerado. Despois, sentadas e sentados 
en círculo imos inventando o conto, 
tratando de trasladar a importancia do 
traballo en equipo: empeza alguén que 
queira, dicindo unha frase. Cando remate, 
continúa o compañeiro ou compañeira 
que ten á súa dereita, con outra frase non 
moi longa. E así imos creando un conto, 
dando tantas voltas ao círculo como 
consideremos (mentres se manteña o 
interese e non remate o conto). É moi 
importante escoitar con moita atención. 
Finalmente comentamos se o conto 
pareceunos de interese.

Algúns exemplos
Desde sempre as persoas teñen buscado a 
axuda de outras para poder sobrevivir. Non 
hai moito tempo as tarefas relacionadas co 
traballo no campo facíanse coa axuda dos 
veciños e veciñas. Antes non había escolas, 
así que coidar dos �llos e �llas coa axuda 
das e dos veciños era algo que se facía con 
frecuencia.

Mesmo se construían as casas coa axuda da 
xente do pobo.

En moitas zonas continúa facéndose así, 
sobre todo no medio rural. Sementar as 
patacas, recoller o viño na vendima, ou a 
celebración de festas, faise coa achega de 
todo pobo; unhas preparan a comida, outras 
encárganse de animarnos tocando os seus 
instrumentos ou organizando xogos...

RESUMO DOS CONTIDOS

Se non teño forza 
abondo, podo pedir 
axuda porque entre 
varias persoas,
todo é máis doado.

Un grupo sempre 
sabe máis que unha 
persoa soa.

   CONTO
   ENCADEADO
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TRABALLO
COMUNAL

Traballo en equipo
e traballo individual
En equipo temos mellores ideas.

Ás veces non sabemos a que xogar, ou 
non se nos ocorre que agasallo 
podemos facerlle a un amigo ou amiga. 
Pero se estamos en grupo é máis fácil 
que se nos ocorran ideas estupendas.

Oír ideas doutras persoas fai que se nos 
ocorran outras a nós. Por iso, os grupos 
teñen mellores ideas que as persoas 
por separado.

Algunhas cousas preferimos facelas sós 
ou soas, porque temos que prestar 
moita atención, ou porque queremos ir 
ao noso ritmo.

Hai tempo para todo: podemos gozar 
do grupo e tamén podemos gozar de 
facer cousas en soidade.

RESUMO DOS CONTIDOS

En grupo fabricamos 
moi boas ideas

Facer cousas en grupo é 
moi positivo, e tamén 
poder facer cousas 
cada quen por separado.

Para traballar en equipo 
debemos estar dispostos 
e dispostas a colaborar
e dar o mellor de nós.

Movemos unha mesa
Entre dous ou tres rapaces e rapazas 
probade a levar unha mesa dunha 
esquina a outra da aula. Primeiro facédeo 
cada un pola súa conta. Despois entre os 
tres ou con máis axuda. Que diferencias 
atopamos? Canto tempo levou mover a 
mesa unha soa persoa? E canto facelo 
entre tres?

Observa as seguintes imaxes e comenta 
co teu grupo como sería se tiveran que 
facer ese traballo sós ou soas?
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O QUE ME GUSTA FACER
Cada quen escribe en catro 
tarxetas dúas cousas que lle 
gusta facer en grupo e outras 
dúas que lle gusta facer só ou 
soa. Podemos escribilo con 
palabras, debuxalo ou facer 
ambas cousas.

Facemos unha posta en común, 
sentámonos en círculo sobre un 
panel no chan con dous círculos 
concéntricos: no do centro cada 
quen pon o que lle gusta facer 
en común e no de fora o que 
pre�re facer só ou soa.
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Somos compañeiras e compañeiros
Para poder facer cousas en grupo temos que saber tratar aos 
demais. Por exemplo, debemos escoitar con atención o que nos 
din, e tamén dicirlles o que nós pensamos con amabilidade.

Temos que aceptar as súas ideas, aínda que sexan diferentes das 
nosas. Tamén temos que axudarlles cando o precisen, e pedirlles 
axuda se a necesitamos. 

      O COMPAÑEIRISMO....
É ter un grupo no que confiar

Dar o mellor de nos mesmos e 
prestar a nosa axuda aos demais

Co compañeirismo podemos 
conseguir o que nos propoñamos



RESUMO DOS CONTIDOS

Para poder gozar do 
bo dos grupos temos 
que saber tratar aos 
nosos compañeiros e 
compañeiras.

Gústanos sempre que 
sexan amables con 
nós, e tamén que nos 
escoiten con atención.

HABILIDADES BÁSICAS
Traballar en grupo supón que imos tratar ben ás outras persoas. 
Ninguén dixo que fora fácil pero é divertido e aprendemos 
moitas cousas dos demais.

Coma nos deportes, para colaborar precisamos aprender unhas 
regras e adestrar para ser uns verdadeiros campións e campioas 
da cooperación. Se poñemos en práctica as nosas habilidades 
poderemos mellorar o traballo en equipo, teremos menos 
pelexas e con�itos e axudaremos e nos axudarán máis.

GUíA
COOPACTIVIDADE 4

OS VALORES
Primeiro individualmente, despois en parellas e rematando 
en plenario, marcaremos os       valores máis importantes para 
ser bos compañeiros ou compañeiras.

Se crea que falta algo importante, engádeo.
Sinala cun x as túas respostas.

Como peche da actividade podemos formar un círculo e 
collidos das mans comprometernos a cumprir os valores 
que elixira a clase. 5

ORDENACIÓN                                                                           PERSOAL      GRUPO      AULA

Preocuparse por un mesmo, unha mesma

Coidar a clase e os seus materiais

Preocuparse por facer todas as tarefas

Gozar de máis tempo libre

Ser sincero ou sincera 

Librarse de normas, tarefas e deberes

Ser amable e educado ou educada

Comportarse correctamente en clase

Tolerar os defectos doutras persoas 

Prestar axuda a quen a precise  

Respectar aos demais

Outra: cal?
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Algunhas das habilidades
que temos que adestrar: 

Escoita activa.
Escoitar con moita atención o que nos 
din, mirando a quen fala e demos- 
trándolle que estamos concentrados no 
que nos está dicindo. Por exemplo, 
cando non entendemos ben, pedimos 
que nos repitan ou aclaren algo. Tamén 
se facemos un xesto a�rmativo coa 
cabeza, estaremos querendo dicir que 
comprendemos todo.

Outra habilidade é a empatía. 
A empatía é a capacidade que temos de 
poñernos no lugar de outra persoa, que 
somos capaces de sentir o que el sente 
e de comprender o que el pensa.
Se unha compañeira ou compañeiro 
está enfadada porque perdeu unha 
cousa debemos ser sensibles, non rirnos 
e comprender que se sente mal por algo 
que lle preocupa, intentando axudala.

Empatía significa que 
comprendo o que te pasa

RESUMO DE TODOS OS CONTIDOS

Entre varias persoas as cousas 
difíciles para unha soa convértense 
en doadas.

Se quixeramos gañar un concurso
de preguntas e respostas, conse-
guiríamos máis acertos en grupo.

As boas ideas fabrícanse entre
todos e todas.

Ás veces tamén nos gusta poder 
facer cousas cada quen por 
separado.

Tratar ben aos nosos compañeiros 
e compañeiras é moi importante.

Gústanos ser amables e escoitar
con atención aos nosos 
compañeiros e compañeiras.
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ACTIVIDADE 5
GÚSTAME
QUE ME
TRATEN...

Dedicamos 
uns minutos a 
re�exionar o que 
máis nos gusta, e o 
que nos desagrada, 
do trato dos 
compañeiros e 
compañeiras.

Unha vez feita a actividade, 
escribimos os nomes de todos e 
todas cada un nun papel e 
metémolos nunha bolsa. Despois, 
cada quen vai sacando un papel e, 
cara á persoa que lle toque, 
pregúntalle o que pensou.
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As aventuras de Mela, a cadela

Mela vivía na rúa, comía peixe da lonxa e os seus amigos eran gatos do porto.
Non te confundas, Mela é unha cadela.

Flor era unha persoa maior. Vivía nun pazo enorme. Vestía moi elegante,
gastaba xoias, cremas e perfume. Botaba horas a peitearse!

Flor atopou a Mela na rúa e pensou ‘¡que cadela máis chula!’
Agarrou a Mela e levouna con ela. “Non te preocupes máis cadeliña,
heiche de coidar coma a unha raíña”.
Bañou a Mela con xabrón perfumado. Deulle de comer carne de cabalo.
E vestiuna cun blusón estampado.

A Mela non lle gustaba. Cos seus ladridos berraba e berraba.
Pero Flor non entendía nada: 

Se choraba cando a bañaba, Flor pensaba: ‘está esfameada’.
Se non comía, Flor pensaba: ‘está resfriada’.
E se quería quitar o blusón, Flor pensaba: ‘aínda estraña esta mansión’.
E repetía: “Non te preocupes máis cadeliña, heiche de coidar coma a unha raíña”. 

Flor non entendía a Mela. Non sabía ver nin escoitar o que sentía a cadela.
Semella que tantos anos botando cremas deixáranlle os ouvidos taponados 
e as gafas borrosas.
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Se lavas ben as túas gafas,

as orellas e o nariz,

poderás saber por fin,

o que a Mela fai feliz!!
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Os gatos do porto viñeron axudar a Mela. Coas súas patas sucias, pintaron no chan 
do pazo: ' O que Mela necesita é unha xouba frita'

Pero Flor pensou: 'estes gatos están tolos, o peixe non é comida de cadelas'

Coas súas patas sucias escribiron no chan: 'Mela precisa que lle quites a camisa'
Pero Flor pensou: ‘estes gatos teñen envexa, ao ver á cadela coma unha princesa’.

E os gatos pintaron: 'se lavas ben as túas gafas, as orellas e o nariz,
poderás saber por �n, o que a Mela fai feliz'

Flor quedou moi sorprendida. 
Nunca lle dixeran iso.
Colleu a esponxa de mar, desatascou os ouvidos, 
impou o nariz, e ás gafas deu brillo.
Maxia potaxia: se miraba atenta a Mela,
agora podía ver claro o que precisaba ela.

Así que foron felices. Flor sabía escoitar a Mela, e respectar os seus gustos:
deulle peixes a comer e deixouna �car núa.
Cos seus amigos os gatos, facían bailes baixo a lúa.
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COMENTAMOS O CONTO
Portábase ben Flor con Mela? 
Podería portarse mellor?

Algunha vez pasouche algo parecido? 
Como te sentiches?
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PARELLAS
DE ESTATUAS

Consellos para lograr unha
boa convivencia e ser bo 
compañeiro ou compañeira:

Aquí vai unha boa forma de 
tratar con respecto a todas
as persoas:

Respectar as ideas e opinións das 
outras persoas, aínda que non 
esteamos de acordo con elas.

Ter en conta a todo o grupo e non 
pensar unicamente nun mesmo.

Resolver o conflito mediante 
o diálogo, con tranquilidade 
e escoitando.

Colocámonos en parellas
Unha persoa da parella colócase nunha 
postura de estatua (por exemplo, cun 
brazo levantado, un xeonllo no chan, ou 
de calquera maneira creativa que non 
sexa moi normal). Mentres, a outra 
persoa ten os ollos pechados e, sen 
abrilos, terá que comprobar mediante o 
tacto como está a súa estatua para tratar 
de imitala. Despois cambian os papeis. 

Acertamos á hora de imitar á estatua? 
En que cousas non nos fixamos? 
É fácil fixarse ben en todos os detalles?

Tratar  de   
comprender 
aos demais

Non 
pensar 
mal

Escoitar 
o que din

Fixarse ben 
en como se 
din as cousas

A convivencia é algo complicado, 
pasar tanto tempo xuntos e 
xuntas e vivir tantas experiencias 
fai que haxa situacións 
complicadas nas que podemos 
chegar a enfadarnos cos demais. 
Pero respectando e coidando aos 
outros podemos facer que todo 
sexa máis doado e  divertido!
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ESPELLOS
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A metade da clase sitúase nunha �la, fronte á outra 
metade da clase, que está noutra. Van facer de espellos. 
Primeiro empezan os dunha �la a facer movementos en 
silencio: os da outra �la imítanos como espellos. 
Despois cambian os papeis. 

Temos que ter concentración para facer de espellos? 
Dámonos conta de cousas que facemos porque as 
vemos reflectidas no noso espello?

ACTIVIDADE 8
O TELÉFONO

Sentámonos en círculo, moi cerca uns dos doutros. Alguén inventa 
unha frase e lla di en baixiño ao oído á persoa que ten á esquerda. O 
segredo pásase á seguinte e así ata que dá case toda a volta ao círculo. 
A última persoa di a mensaxe en alto, que se compara coa orixinal.

Contamos o segredo con claridade? Escoitamos con atención?
Perdemos os detalles? Volvemos intentalo con outra frase e volvemos 
comparar. Desta volta fixámonos máis? A frase era máis complicada? 
Fixémolo mellor?


