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A presente guía forma 
parte do proceso 
formativo impulsado 
por Solidariedade 
Internacional de 
Galicia no marco do 
Proxecto Horizonte 
2030; construíndo 
liderados positivos 
para unha xuventude 
galega transformadora, 
financiado por 
Cooperación Galega 
da Xunta de Galicia.

Cos Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible como marco político internacional 
de referencia na loita contra a pobreza e a 
desigualdade, este proxecto quere promover 
novos xeitos de enfrontar problemas e facilitar 
solucións que requiran de accións colectivas 
a través de liderados que integren os atributos 
dunha verdadeira cidadanía global, dende 
un enfoque feminista, intercultural, ecoloxista 
e con especial atención á xuventude.

Esta iniciativa vai dirixida a toda a equipa 
humana de Solidariedade Internacional 
de Galicia de cara á construción dunha 
entidade máis participada e democrática, e 
a profesorado galego de ensino secundario 
coma representación dun espazo chave para 
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comezar a experimentar e exercer, dende as 
etapas máis temperás, a participación social.  

O primeiro paso no proxecto para a 
construción de liderados xuvenís positivos 
e transformadores é a capacitación en 
participación. A cultura participativa 
susténtase en prácticas e en metodoloxías 
que debemos experimentar e aprender, 
para afondar na democracia e acrecentar a 
capacidade de resposta dunha sociedade 
diante dos múltiples retos cos que se enfronta.

Presentamos un programa formativo baseado 
na aprendizaxe pola práctica e dirixido 
a fortalecer a cultura da participación. 
O programa céntrase na adquisición 
de competencias e habilidades para 
participar e para facilitar a participación, 
tanto dentro das organizacións como cara 
procesos abertos de participación social.

O programa ten un carácter modular e 
diríxese ao profesorado dos centros de ensino, 
no nivel de secundaria, ao voluntariado e aos 
socios e socias de Solidariedade Internacional.

Ademais dos talleres de formación presencial, 
inclúe a documentación de todo o proceso 
e a posta a disposición de materiais 
didácticos, para amplificar o seu impacto.

Obxectivos
O obxectivo desta guía é afondar na 
cultura participativa, a través da mellora 
das capacidades para a organización 
democrática e a dinamización de 
procesos de participación social.

Para fortalecer a cultura participativa 
é necesario coñecer os procesos e as 
metodoloxías de participación, familiarizarse 
con elas e poñelas en práctica.

Polo tanto, a guía quere facilitar a aprendizaxe 
destes procesos e das metodoloxías para 
levalos a cabo en diferentes ámbitos, 
distinguindo principalmente o ámbito 
dunha organización (como pode ser 
Solidariedade Internacional) e o ámbito dos 
procesos de participación social abertos.

Esta cuarta guía céntrase en reflexións e 
exercicios para fomentar un tipo de liderado 
democrático e transformador. Para iso 
aborda cuestións como a comunicación, os 
conflitos, a moderación de reunións e outras 
actitudes e habilidades para o liderado.

Contidos
Habilidades de comunicación
Céntrase nas habilidades relacionadas 
coa comunicación interpersoal, a escoita 
activa, a empatía, e a consecución 
de climas de confianza para resolver 
positivamente os conflitos.

Moderar reunións e asembleas
Aborda técnicas para facilitar o 
desenvolvemento das reunións, centrándose 
no papel da persoa que modera.

Liderado democrático  
e transformador
Reflexiona sobre o liderado democrático e 
como se diferencia doutros estilos. Formula 
exercicios que serven de adestramento 
para desenvolver habilidades como líder 
de forma positiva e transformadora.
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Estrutura das sesións
Recollemos unha proposta de abordaxe 
dos contidos en dúas sesións de mañá 
e tarde de 3,5 horas pola mañá e 3 horas 
pola tarde. Os contidos poden adaptarse 
a sesións máis longas, para poder facer 
cada dinámica con máis marxe de tempo, 
sobre todo se os grupos son numerosos.

Ao tratase das últimas sesións do programa, 
inclúe un exercicio de avaliación que 
permite medir os resultados da aprendizaxe 
deste e os anteriores módulos.

SESIÓN 1. Mañá

11:00H Benvida e presentación do programa e da sesión. 

11:20H Dinámicas de grupo que permiten mellorar 
as habilidades de comunicación.

13:00H Dinámicas de grupo que permiten mellorar as 
habilidades de moderación de reunións.

14:30H Fin da sesión de mañá

SESIÓN 2. Tarde

16:00H Diferentes dinámicas de grupo que permiten mellorar 
as habilidades de liderado positivo e transformador

18:30H Espazo avaliativo que nos permita coñecer 
en que medida este proceso contribuíu a 
mellorar coñecementos, capacidades e 
comportamentos en materia de participación.

19:00H Fin da sesión
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Benvida  
e presentación  
da sesión

Benvida

No caso de que as persoas que participan 
non se coñezan, pode desenvolverse 
algunha dinámica de presentación, 
como a recollida na unidade didáctica 
do módulo 1 deste mesmo programa.

Aquí, ao tratarse do último módulo, damos 
por feito que as persoas xa se coñecen, 
pero convidámolas a escribir os seus 
nomes nunha tarxeta e colocala visible 
na súa roupa, a través dun colgante, un 
imperdible ou calquera outra fórmula.

Dispoñémonos en círculo, de forma que todas 
as persoas poidamos vernos á cara, e facemos 
un xogo de cohesión e autoafirmación.

SESIÓN 1
O lapis e a botella

Obxectivo Traballar a capacidade de buscar a cooperación para 
acadar un obxectivo entre todo o grupo.

Vantaxes Incide sobre o importante papel que xogamos todos e todas, 
cuestión central para promover un tipo de liderado que non 
anule ao grupo, senón que saque del todo o seu potencial.

Como  I O xogo consiste en meter un lapis nunha botella, entre todos os 
xogadores e xogadoras, tirando dunha rede de cordeis.

 I Pode realizarse en grupos de 7-8 integrantes ou cun grupo máis 
amplo. Cada grupo intenta meter un lapis dentro dunha botella. A 
botella colócase no centro do grupo. O lapis aparecerá atado ao 
centro dunha rede de cordeis simulando os radios dunha bicicleta.

 I Colocándose en círculo, cada xogadora collerá do extremo dun cordel e entre 
todo o grupo deben conseguir introducir o lapis pola abertura da botella.

 I Unha vez conseguido o propósito, faremos unha reflexión breve:
 I Resultounos doado?
 I Pensamos que alguén tivo un papel máis importante que outros?
 I É necesaria a cooperación e implicación de todos 

e todas para conseguir o obxectivo?

Recursos Botella baleira, rede de cordeis e lapis, enganchado no medio de toda esa rede.

Espazo O espazo óptimo é aquel no que as persoas poden dispoñerse en 
círculo, ben sentadas no chan, ben en cadeiras. Non pode haber 
obstáculos dentro do círculo, para poder poñer a botella no medio.

Tempos Estímanse 10 minutos.
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Presentación da sesión

Como punto de partida, ponse en 
coñecemento do grupo o plan de traballo 
para a sesión, indicando os tempos 
estimados e animando ao grupo a cumprir 
todo o programa a un bo ritmo.

Para fortalecer o compromiso do grupo, 
sitúase o programa da sesión nun punto 
visible da sala, en letra grande para ser 
visto con facilidade e ir comprobando, ao 
longo da mesma, como se vai avanzando 
e como se van cumprindo os tempos.

Habilidades  
de comunicación

Como dicir as cousas 

O termo comunicación procede do 
latín communicare, que significa 
poñer en común, compartir algo.

A comunicación, polo tanto, é un fenómeno 
inherente aos seres vivos cando se atopan 
en grupo a través do que poden obter 
información e compartila co resto.

Falamos de comunicación verbal 
cando utilizamos a palabra: 

 ` Comunicación oral: é o intercambio 
de información a través da palabra, 
utilizando o aire como canle.

 ` A Comunicación escrita: tamén utiliza a 
palabra para transmitir a mensaxe pero o 
medio neste caso é o papel, o ordenador 
ou calquera outro que permita a escritura.

Cando participamos nun grupo hai 
algunhas formas de comunicarnos 
que son moi positivas. 

Falar en primeira persoa

Unha delas é falar en primeira persoa: 
dicir «eu creo que é mellor xogar á corda» 
e non dicir «xogar á corda é mellor», ou 
«todo o mundo quere xogar á corda». Así, 
as persoas que pensan doutra maneira 
vanse sentir mellor ao escoitarnos.

Criticar as ideas,  
respectar ás persoas

Outra é ter sempre respecto polas demais 
persoas. Aceptación de que existen 
diferentes modos de ser, de pensar, etc. e 
que estas diferencias son positivas e fan 
que poidamos aprender uns de outros. 

Cando queremos criticar algunha cousa, 
debemos falar desa cousa, e non da persoa. 
Dicir: «non me gustou que berraras», e 
non dicir «sempre andas a berrar».

Linguaxe non verbal coidadosa

Chamamos linguaxe non verbal á información 
que transmitimos sen necesidade de 
palabras ou acompañando estas, a 
emitimos e/ou recollemos de elementos 
como a postura, a mirada, os xestos, as 
emocións,… e a partir deles interpretamos 
a mensaxe. Distinguimos entre:

 ` A linguaxe corporal: o que transmitimos 
a través de movementos ou xestos.

 ` A linguaxe icónica: signos que 
comparten algún atributo ou criterio 
co seu referente (por exemplo, os 
símbolos dos sinais de tráfico).

A comunicación non verbal xoga un 
papel fundamental, sobre todo no nivel 
das relacións e as emocións que se 
dan no proceso de comunicación. Está 
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demostrado que cando hai  incongruencia 
entre a linguaxe verbal e a non verbal, 
facemos máis caso da segunda.

Por iso, cando dicimos as cousas, ademais 
das palabras, son moi importantes os 
acenos: non debemos mostrar co corpo 
agresividade, nin desinterese, etc...

Expresar as nosas emocións

Por último, convén que expresemos as nosas 
emocións e sentimentos, e que o fagamos 
con tranquilidade. Se algo da conversación 
me molestou, se algo me alegrou...

Dinámica da  
improvisación creativa

Nesta dinámica trabállase a comunicación 
non verbal. Participan catro persoas, 
mentres que o resto fan de espectadoras. As 
catro persoas divídense en dúas parellas, 
que van actuando alternativamente. A 
primeira parella representa unha conversa 
improvisada, pero non empregan palabras 
intelixibles: falan usando unha lingua 
inexistente que chamaremos «guachiguá» 
e empregando a linguaxe non verbal: 
corpo, acenos, tonalidade da voz, etc.

Cada pouco tempo, paran e a outra parella 
representa a mesma situación, pero 
traducindo a palabras o que entenderon de 
dita conversa. Cando acaban de traducir, a 
primeira parella continúa a conversa e así 
alternativamente durante uns minutos.

Improvisación creativa

Obxectivo Traballar a comunicación, e en concreto a comunicación non verbal. 
Desenvolver a consciencia sobre o que comunicamos cos acenos corporais. 

Vantaxes Fainos conscientes da cantidade de información que transmitimos de forma 
non verbal. Traballa tamén a imaxinación e a improvisación creativa.

Como Dúas rapazas ou rapaces improvisan unha conversa falando en «guachiguá» 
(as palabras non teñen significado e o énfase ponse nos acenos, a 
tonalidade da voz, é dicir, na linguaxe non verbal). Páranse cada pouco 
para que outras dúas vaian traducindo o que queren dicir as anteriores, 
fixándose na súa linguaxe non verbal e botándolle imaxinación. Trátase 
de deixar fluír a creatividade e ir montando unha escena improvisada.
Facemos unha avaliación, coas seguintes preguntas: 
Sorpréndenos todo o que nos dicimos cos acenos?
Pensamos que sempre comunicamos o mesmo coas palabras e co corpo?

Recursos Non se precisan recursos especiais.

Espazo O ideal é un espazo onde se distinga o espazo de representación 
(pode ser un escenario, ou simplemente unha parte da aula) e 
un espazo para as persoas espectadoras. Na avaliación, facemos 
un círculo, polo que as cadeiras deben poder moverse.

Tempos O tempo total estimado é 20 minutos. Explicación  
en 2 minutos. Traballo de representación en  10 minutos. 
Posta en común en 8 minutos para avaliar a dinámica.
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Saber escoitar

Ademais de saber dicir as cousas, tamén é 
moi importante saber escoitar. Para iso temos 
que desenvolver a empatía. Empatía é a 
capacidade de poñernos no lugar da outra 
persoa e tratar de comprender o que sente 
en cada momento. Intentar comprender ben 
o que nos din e por que nolo din. Intentar 
comprender tamén o que senten e imaxinar 
como se vén as cousas desde a outra persoa.

 ` Atendemos para captar o que di.

 ` Observamos como o di (acenos, 
ton, actitude e todo aquilo que nos 
axude a comprender mellor).

 ` Preguntamos sobre aquilo que 
non entendemos ben.

 ` Tratamos de ver as cousas 
desde a súa perspectiva.

 ` Facémoslle saber que comprendemos 
o seu estado de ánimo antes de pasar a 
tratar solucións ou de cambiar de tema. 

Ademais da empatía é positivo ter 
disposición a ceder, é dicir, estar abertas 
a cambiar de opinión, a que as outras 
persoas nos convenzan (se realmente teñen 
bos argumentos para facelo). O contrario 
é quedarse agarrados á nosa opinión, sen 
movernos dela. Se o que máis nos preocupa 
é defender a nosa idea inicial, seguramente 
non  poidamos escoitar ben ás outras persoas. 
Sen embargo, se temos disposición a ceder, 
escoitaremos mellor, aprenderemos máis e 
teremos unha actitude máis positiva para 
o funcionamento do grupo e para nós.

 » AUTOAVALIACIÓN: SEI ESCOITAR? 
Propoñemos un guieiro de reflexión sobre as 
nosas habilidades de escoita, que se completa 
individualmente e se pon en común no grupo. 
Durante a posta en común debemos coidar 
a forma en que se fan as valoracións das 
demais persoas: só se permiten exercicios 
de recoñecemento, é dicir, que só deben 
destacarse as habilidades positivas das outras 
persoas.

Detalle sobre Sei escoitar?

Obxectivo Reflexionar sobre as nosas habilidades de escoita e tomar maior 
conciencia de cales son e como podemos melloralas. 

Vantaxes Aprendemos as habilidades de escoita avaliándoas na nosa propia realidade.

Como Como primeiro paso, respondemos a estas cuestións individualmente. 
Como segundo paso, a través dunha rolda, poñemos en común os factores 
máis mellorables de nós mesmas e nós mesmos, indicándoos de forma moi 
sintética para facer toda a rolda moi rápido. Por exemplo, dicindo: «Creo que o 
punto onde máis tería que mellorar é «Mirar sempre á persoa coa que falo»
Despois, contrastamos co resto do grupo os factores que vén 
máis positivos de min. Para iso, cada persoa debe indicar o 
punto que ve máis positivo de quen ten á esquerda.

Recursos Guieiro de autoavaliación e bolígrafos.

Espazo O ideal é dispoñernos en círculo, se ben na fase de traballo individual poden usarse 
outras disposicións, empregar algunha mesa ou o que se considere máis cómodo.

Tempos O tempo total estimado é de 20 minutos. Explicación en 2 minutos. 
Traballo de autoavaliación en  8 minutos. Posta en común en 10 minutos: 
5 para autoavaliar o que podemos mellorar, e outros 5 para indicar 
unha habilidade positiva que ten a persoa que temos á esquerda.
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 » MATERIAIS PARA SEI ESCOITAR?
Precísase do seguinte guieiro, impreso en A4, para entregar un 
a cada participante. Tamén debe haber bolígrafos para poder 
responder. Cada persoa pode levarse o seu guieiro consigo 
unha vez remate a dinámica.

Guieiro de autoavaliación: Sei escoitar? Sempre Case sempre Ás veces Case nunca Nunca

Gústame escoitar cando alguén está falando     

Adoito animar as demais persoas a que se expliquen     

Trato de escoitar, aínda que non me caia ben a persoa que está falando     

Escoito coa mesma atención se quen fala é rapaz ou rapaza     

Escoito coa mesma atención a unha amiga ou amigo que a outra persoa     

Sempre que falo con alguén, deixo de facer o que estaba facendo     

Miro á persoa con quen falo     

Concéntrome no que me contan, sen atender a cousas que pasan ao redor     

Reflexiono sobre o que a outra persoa me di     

Trato de comprender o que me din     

Intento entender as razóns do que me din: por que me din iso     

Non interrompo a quen ten a palabra, deixo que remate de falar     

Cando quen fala dubida, anímolle a que continúe falando     

Trato de resumir o que me dixeron e pregunto se estou entendendo ben     

Non xulgo as ideas antes de que rematen de dicilas     

Aínda que poida saber o que me vai dicir, escoito con atención     

Fago preguntas para axudarlle a explicarse mellor     

Se é preciso, pido que me expliquen o que non entendo ben     
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Queremos ser  
persoas asertivas

 
Somos persoas asertivas cando garantimos 
os nosos dereitos sen menosprezar os 
dereitos das demais. Cando nos facemos 
valer, somos capaces de dicir «non grazas» 
ou de defender as propias posturas con 
confianza en nós mesmas ou en  nós mesmos, 
pero sempre sen lesionar os dereitos das 
demais persoas, sen ser agresivas con elas.

O lema da persoa asertiva é: eu 
teño dereito e ti tes dereito.

Defender os dereitos de cada quen supón 
facerlles entender ás demais que están 
tratándonos inxustamente ou que fan 
algo que non nos gusta ou prexudica. 
As demais persoas tamén teñen os 
mesmos dereitos. O dialogo respectuoso 
e asertivo é a mellor habilidade social 
para que todo funcione mellor.

Consta de tres fases:

 ` Ser consciente de que temos eses dereitos.

 ` Comprender cando violaron eses dereitos.

 ` Comunicarllo ás demais.

Temos que saber dicir non. Para iso 
debemos dicir simplemente non ou 
explicar a razón, pero sen necesidade de 
xustificar a resposta nin dar escusas.

Se é necesario, pedir tempo para pensalo.

Repetir non, se é preciso, e pedir 
que non insistan máis.

Un exemplo:

 x Ánxela está moi cansa e quere quedar 
na casa este venres. Ademais ten que 
madrugar porque quedou para facer 
unha excursión con outras amigas.

 x Ánxela pensa: (Aí vén Mariña, a 
miña curmá, seguro que quere 
que saia con ela este venres)

 x Mariña: Escoita Ánxela, o venres saímos? Hai 
un concerto que non me gustaría perderme, 
pero non quero ir soa. Virás, verdade?

 x Ánxela: Non, estou cansa e non 
me apetece saír o venres.

 x Mariña: Veña muller, é un favor 
que che estou pedindo.

 x Ánxela: De verdade que o sinto pero non.
 x Mariña: Veña, non sexas teimuda. 
Unha vez por min e outra por ti!

 x Ánxela: Síntoo, noutra ocasión non me 
importaría facercho, pero este venres 
non. Por favor, non insistas máis.

Tamén somos persoas asertivas cando 
sabemos solicitar das demais un cambio 
de conduta, seguindo estas pautas:

 ` Describimos o cambio de conduta sen 
atacar, sen censurar. Valoramos a conduta, 
non á persoa. Somos breves ao describila. 

 ` Sinalamos as emocións que nos 
provoca, en primeira persoa.

 ` Establecemos as consecuencias 
que se derivan da conduta.

 ` Recoñecemos os sentimentos e 
emocións da outra persoa.

 ` Formulamos claramente o que 

esperamos, sen censurar. Pedimos 
un cambio de conduta concreto, ou 
pedimos suxestións á outra persoa.

 ` Comezamos e rematamos a 
conversa cun ton positivo e 
intentamos chegar a un acordo.

Un exemplo:

 x Queres que o teu compañeiro deixe de poñer 
música a todo volume mentres estudas:

 x Pedro, cando estou estudando, a música 
que pos quítame a concentración e 
póñome nerviosa. Comprendo que 
queiras escoitar música, pero poderías 
escoitala con cascos? Ou, se non, 
ocórreseche algunha outra solución?

Somos asertivas cando sabemos facer 
unha crítica e tamén cando sabemos 
recibila sen sentirnos ofendidas.

Para facer unha crítica, o primeiro será 
preguntarnos: merece a pena? estamos sendo 
obxectivas ou obxectivos? temos o hábito 
de criticar ou ver sempre o negativo das 
demais persoas e vemos menos o positivo?

Se despois destas preguntas pensamos que 
debemos facer a crítica, os pasos serán:

1. Expresar algo positivo do 
comportamento da outra persoa: 
«Normalmente o fas moi ben ...»

2. Expresar entendemento, empatizar: 
«Entendo que para ti...»

3. Aceptar algunha parte da 
responsabilidade: «A min algunha 
vez tamén me pasa...» «tal vez eu...»
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Detalle sobre Practicamos respostas asertivas

Obxectivo Reflexionar sobre a asertividade e adestramento para 
dar respostas asertivas a diferentes situacións.

Vantaxes Aprendemos as habilidades relacionadas coa 
asertividade e aplicámolas de forma práctica.

Como Repartimos as cartas das situacións entre todas as persoas 
de forma aleatoria: cada persoa terá unha carta.
Comeza a persoa que teña a situación A, co número 1: le a situación e 
interpreta unha posible resposta, atendendo tanto á linguaxe verbal como 
á linguaxe non verbal. A persoa que lle tocara a mesma situación A co 
número 2, ofrece outra resposta tratando de que sexa aínda máis asertiva. 
A que teña o número 3 da mesma situación interpreta unha resposta 
tratando de que sexa aínda mellor. Cando rematen todos os números 
desta situación, pasamos á situación B, seguindo a mesma lóxica.

Recursos Cartas coas diferentes situacións.

Espazo O ideal é dispoñernos en semicírculo, deixando un espazo 
para a interpretación, que todas as persoas poidan ver e que 
sexa cálido (situándonos cerca e ao mesmo nivel).

Tempos O tempo total estimado é de 20 minutos. Explicación e reparto das cartas 
en 2 minutos. Interpretación en 18 minutos. Se o grupo é moi numeroso, 
podemos dedicarlle máis tempo ou facer só tres representacións 
de cada situación, aínda que non participe todo o mundo.

4. Buscar o momento adecuado. Non 
reprender de forma directa e en 
público e propiciar que a persoa 
perciba por si mesma que debe 
cambiar de conduta ou actitude.

Exemplo:

 x Creo que es unha boa profesora. Comprendo 
que somos un grupo moi numeroso e 
que algún día poidas estar cansa. Tal vez 
nós non somos unha clase ideal, pero 
creo que nos últimos días tratáchesnos 
de forma malhumorada e te mostraches 
moi irritable. Gustaríanos poder axudar 
a buscar unha solución e restablecer un 
mellor clima de relación nas nosas clases.

Practicamos  
respostas asertivas

Nesta dinámica, trátase de interpretar 
diferentes modos de resposta a diferentes 
situacións, buscando a resposta máis asertiva.

 » MATERIAIS PARA PRACTICAMOS 
RESPOSTAS ASERTIVAS

Precísase dun xogo de cartas que teña, como 
mínimo, o mesmo número de cartas que de 
persoas participan. Ofrecemos en anexo un 
xogo pensado para un grupo de 20 persoas.

 N Anexo1
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Comunicación  
+ confianza = cooperación

A dinámica Gañade o máximo posible 
permite identificar como respondemos 
ante un conflito de intereses, cales son as 
diferentes estratexias que podemos levar 
a cabo, desde a máis competitiva á máis 
cooperativa, e o imprescindible papel 
que xoga a comunicación para alcanzar 
solucións que beneficien a todas as partes, 
construíndo relacións de confianza sobre 
as que asentar compromisos colectivos.

Sen comunicación é moi difícil 
trabar relacións de confianza e 
sen estes ingredientes, é case 
imposible acadar a cooperación.

Detalle sobre Gañade o máximo posible

Obxectivo Reflexionar sobre a cooperación como estratexia para 
resolver un conflito, buscando o beneficio para todas as 
partes. Comprobar como a comunicación e a confianza son 
ingredientes vitais para poder levar adiante esta estratexia.

Vantaxes Aprendemos de forma práctica o significado de cooperar e as condicións 
para poder facelo. Tamén aprendemos que as estratexias de cooperación 
poden ser vulnerables, se non coidamos a comunicación, a confianza e un 
certo liderado á hora de enfocar a todo o grupo cara un obxectivo común.

Como  I O primeiro paso é dividir ao conxunto do grupo en 4 equipos e situalos 
no espazo, cada equipo nunha esquina da aula: é importante que 
estean separados, para poder falar dentro do grupo sen que escoiten 
os demais; pero tamén teñen que poder ver o panel de resultados.

 I A cada equipo entrégase un par de tarxetas: 
unha cun coche e outra cun tren.

 I O xogo ten unhas regras complexas, polo que 
será moi importante explicalas moi ben:

1) Está prohibido comunicarse cos demais grupos de 
ningunha maneira, salvo nos tempos destinados a iso (antes 
da terceira, da quinta e da última rolda). Nese sentido, temos 
que simular condicións de incomunicación total entre eles, 
coma se estiveramos illados, sen teléfono e sen internet.

2) Trátase de facer 7 roldas nas que cada equipo debe mostrar 
unha tarxeta: ben un coche, ben un tren. Para elixir entre coche ou 
ten deben buscar gañar o máximo posible, fixándose na táboa de 
posibles resultados (que depende tamén do que elixan os demais 
grupos). Non é posible absterse nin sacar as dúas tarxetas á vez. 
En cada rolda só hai dúas opcións: sacar coche ou sacar bus.
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3) Cada equipo gañará ou perderá puntos en función do que 
saquen os outros equipos, conforme á táboa de ganancias e 
perdas (que entregaremos e explicaremos con detalle).
4) Antes de cada rolda, sempre se dá 1 minuto ao 
grupo para que decida que é o que vai sacar.
5) Antes deste minuto, nas roldas terceira, quinta e sétima, danse 
3 minutos exactos nos que poderán falar cos outros equipos. 
Rematados os 3 minutos, vólvese ao estado de incomunicación e 
comeza a contar o minuto de reflexión dentro de cada equipo.
6) En todas as roldas, cando remata o minuto para decidir en cada 
equipo, a persoa que dirixe o xogo contará 1, 2, 3, Xa! Cando diga 
Xa! Todos os equipos mostrarán a tarxeta que elixiron ben visible 
(mantendo a outra tapada). En función do que saque cada quen, 
anotaranse os resultados no panel, conforme á toa de resultados. 

Se se considera oportuno, pode facerse un balance das ganancias e perdas 
acumuladas por cada equipo nalgunha das roldas. Finalizado o xogo, 
tamén se fai un balance dos resultados de cada equipo. Unha vez feito, 
pedimos ao conxunto do grupo que se dispoña en círculo e pasamos á 
avaliación da dinámica: Como nos sentimos? Que estratexias permitían 
gañar o máximo posible? Que papel xogou a comunicación e a confianza?

Recursos Táboa de ganancias e perdas. Táboa de resultados (panel visible 
e rotulador). Tarxetas con tren e coche. Cronómetro.

Espazo O ideal é dispoñernos en grupos nas catro esquinas da aula, pero de 
forma que todos poidan ver a táboa de resultados. Cando remata 
a dinámica, situámonos en círculo para facer a avaliación.

Tempos O tempo total estimado é de 40 minutos, se ben pode ampliarse se se 
quere facer unha reflexión máis profunda sobre as diferentes estratexias 
ante un conflito e sobre as condicións necesarias para a cooperación.

 » MATERIAIS PARA  
GAÑADE O MÁXIMO POSIBLE

O que se gaña ou se perde en cada  
tirada responde á Táboa de ganancias 
e perdas (en anexo) que situaremos 
moi visible na aula ou entregaremos 
nun A4 a cada grupo.

Tamén precisamos as tarxetas para cada 
grupo (en anexo), que son 4 pares de 
tarxetas: unha cun coche e outra cun tren.

Finalmente, sobre un panel, iremos 
recollendo os resultados de cada tirada, 
empregando o seguinte esquema:

 N Anexo2
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Tiramos aprendizaxes da dinámica 
Gañade o máximo posible

Para profundizar nesta experiencia e tirar 
máis aprendizaxes da dinámica, podemos 
trasladar as seguintes reflexións, que ofrecen 
pistas sobre como os lideratos democráticos 
e transformadores deben buscar as solucións 
cooperativas, fronte ás competitivas, tanto 
dentro dos grupos como con outras entidades 
e redes. E como, para iso, é necesario 
coidar a comunicación e a confianza.

Velaquí unha proposta xa clásica para 
analizar a resolución de conflitos; 
o denominado modelo de Thomas-
Kilman. Como premisa básica, o modelo 
formula que o comportamento dun 
«actor» ante un conflito pode describirse 
segundo dúas dimensións básicas:

 ` En que medida persegue o 
seu propio interese e

 ` En que medida persegue o 
interese dos demais

A partir destas dúas variables, case coma 
nunha matriz, podemos sinalar cinco 
«estilos» diferentes de resolver os conflitos:

 ` «Competindo»: cada quen persegue, 
por riba de todo, os seus  propios 
intereses a costa dos demais. Pode 
representar o simple afán por «gañar» 
sen preocuparse en absoluto de que os 
outros perdan (neste caso, optar polo 
coche adoita representar esta estratexia).

 ` «Compartindo» ou «negociando»: 
procúrase atopar algunha solución útil, 
e mutuamente aceptable, que satisfaga, 
aínda que sexa parcialmente, ás partes 
desde a consideración de parte das súas 

Acomodarse, 
sacrificarse
perdo/gañan

Evitar / 
pasar de todo

perdo/perden

Negociar
termo medio

“nin pa ti, 
nin pa min”

Cooperar
gaño/gañan

Competir
gaño/perden

P
er

se
g

o
 o

 m
eu

 in
te

re
se

Persego o interese das demais persoas

expectativas. Cada quen cede un pouco 
nos seus intereses en favor dos intereses 
alleos. Concibe o conflito como un xogo 
de suma cero, onde todo o que gañan 
uns o perden outros, e establece unha 
proposta de «equilibrio» entre as partes.

 ` «Evitando»: non se perseguen os propios 
intereses inmediatamente, nin tampouco 
os da outra parte. Basicamente, trátase de 
non enfrontar á cuestión; pode representar 
unha forma diplomática de «facerse a 
un lado», de pospoñer un asunto ata 

un mellor momento, ou, sinxelamente, 
de fuxir dunha situación ameazante. 
(Sacando calquera cousa, ao chou)

 ` «Acomodando»: descóidanse os propios 
intereses para satisfacer os da outra 
parte. Pode representar un esforzo de 
xenerosidade, «aceptando» a outra 
postura cando un preferiría non facelo, 
ou pode significar, sinxelamente, ceder 
para non pasar por unha determinada 
situación conflitiva. (Sacar tren, aínda 
sabendo que os demais sacarán coche).
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 ` «Cooperando»: inténtase traballar 
conxuntamente para atopar algunha 
solución que satisfaga completamente 
os intereses  de ambas partes. Significa 
afondar na cuestión, para identificar 
intereses comúns e atopar, así, 
novas alternativas que os satisfagan. 
Concibe o conflito como un xogo de 
suma positiva (gañar-gañar, eu gaño 
e ti tamén gañas). (Perseguindo de 
verdade que todos saquen tren)

Aínda que a cooperación  expón a vontade 
máis clara de superar o conflito desde 
a construción de novas alternativas que 
satisfagan plenamente ás partes, non 
sempre se darán os condicionantes que 
permitirán a súa aplicación; aínda así, cómpre 
manter esta como o estilo de referencia. 

Pasos para resolver  
un conflito de forma cooperativa

O primeiro paso para resolver un conflito 
será que as partes implicadas poidan facer 
unha análise correcta da situación e da 
natureza do problema que se tenta resolver.

Para atopar ou construír solucións a un 
conflito desde unha óptica integradora:

1. O primeiro é detectar o problema.

2. Definilo claramente, que é o que realmente 
ocorre e de qué tipo de conflito se trata?

3. Analizalo en común:

 � Onde ocorre?

 � Como ocorre?

 � Desde cando ocorre?

 � Quen está implicado ou implicada 
e como perciben a situación?

 � Que consecuencias ten o conflito?

 � Que pasa agora que antes non ocorría?

4. Formular hipóteses sobre cales son as 
causas verdadeiras do conflito, que 
permitan o establecemento de propostas 
de acción para a súa resolución, desde 
unha perspectiva integradora; debater 
as distintas hipóteses ate que o grupo 
acorde por consenso aquelas que, ao seu 
entender, sexan as máis pertinentes.

5. Definir unha estratexia para a solución 
do conflito, que defina e aclare as 
distintas medidas a tomar.

6. Poñer en marcha as medidas.

7. Avaliar os resultados obtidos (ao longo do 
desenvolvemento das accións e ao remate).
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Habilidades para 
moderar reunións
Na Guía «Impulsar a cultura participativa» 
propúxose un exercicio de principios 
e valores para facer unha práctica de 
reunións e analizala en relación ao 
clima, á participación e ao cometido.

Na guía «Promover a participación dentro 
dunha organización» inclúese unha 
simulación dunha asemblea facendo un 
primeiro bosquexo do papel de quen 
modera e indicando o papel das persoas 
que participan na reunión. Tamén se inclúe 
una guía de observación e avaliación da 
mesma. Como dinámica, proponse unha 
diagnose das nosas reunións e outra 
dinámica para propoñer melloras.

Na guía «Mobilizar a participación social» 
inclúese como divulgar a información previa, 
como realizar a convocatoria e unha proposta 
de dinámica de debate para un encontro.

Centrándonos agora nas habilidades para un 
liderado positivo e transformador, veremos  
cales son as pautas para moderar ben e 
facilitar o desenvolvemento das reunións.

As funcións da persoa  
que modera a reunión

O papel da persoa que modera a reunión 
é moi importante, e dela depende en gran 
parte que se consigan os tres niveis de 
obxectivos que perseguimos: 1) que se 
aborde satisfactoriamente o cometido da 
reunión, 2) coa participación activa de todas 
as persoas e 3) nun clima cordial e positivo.

As principais cuestións que lle competen son:

 ` Establecer as normas do grupo: expoñer 
nos momentos oportunos cales son as 
normas  e os procedementos da reunión.

 ` Facilitar a comunicación e a participación: 
invitando a falar ás persoas que 
interveñen pouco,  mirando e 
atendendo con interese a quen fala.

 ` Mediar nos conflitos: mediar, empregar 
o humor se hai tensión e facilitar as 
diferentes intervencións nun marco 
de respecto mutuo. Tamén poñer de 
relevo os puntos nos que se coincide.

 ` Dinamizar: propoñendo novos 
procedementos ou ideas nos 
momentos de certo bloqueo.

 ` Mellorar a información dispoñible: 
tanto expoñendo a información que 
se ten como preguntando, buscando 
ou pedindo nova información.

 ` Ordenar e sintetizar ideas: tomando 
nota, enunciando as diferentes 
ideas, recapitulando e anotando 
as decisións tomadas.

Como seleccionamos os temas 
e a forma de abordalos?

Para evitar reunións con demasiados temas 
en relación ao tempo dispoñible, é necesario 
ter algún sistema para elaborar a orde do 
día. A orde do día debera responder ao 
establecemento de prioridades, porque 
seguramente non todo se pode resolver 
nunha mesma xuntanza. Por iso, cando hai 
demasiados temas, cómpre alixeirar a reunión:

 ` Aprazar os temas que requiren 
dun traballo previo que aínda non 
está feito: asignar ese traballo.

 ` Canalizar cara fóra da asemblea 
cuestións que poden abordarse 
por correo electrónico, a través dun 
panel ou con outras fórmulas.

 ` Aprazar os temas que son, ao mesmo 
tempo, menos urxentes e menos relevantes.

Unha vez decididos os temas a tratar 
na reunión, podemos ordenar cales 
abordamos primeiro e cales despois. 
Para iso é bo seguir estes criterios:

 ` Empezar por un tema rápido e fácil de 
resolver, para infundir sensación de avance.

 ` Ter en conta o rendemento decrecente: o 
máis relevante debera ir antes do menos 
relevante, para dedicarlle tempo cando 
estamos máis descansadas e descansados.

 ` Alternar temas densos con 
temas máis fáciles.

 ` Alternar metodoloxías (por exemplo, 
traballo con paneis, traballo en grupos 
máis pequenos, etc.) conseguindo 
dinamismo e evitando caer na monotonía.

Despois de seleccionar os temas e ordenar 
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que imos abordar primeiro e que imos 
abordar despois, é preciso establecer con 
que método imos abordar cada tema, e 
facerllo saber a todo o mundo. Todas as 
persoas deben coñecer os obxectivos 
que se buscan, a metodoloxía proposta 
e o tempo asignado a cada tema.

Como eliximos  
o método para cada tema?

É necesario que exista un procedemento 
de traballo, e non só unha quenda de 
palabras. Para iso, cómpre marcar fases 
diferenciadas. Por exemplo, nun proceso 
de decisión teríamos as seguintes fases: 
a recollida de propostas, a análise das 
vantaxes e inconvenientes de cada 
alternativa, a busca do consenso ou, 
no seu caso, o proceso de votación. 

É importante fixar, para cada fase, unha 
forma de facelo, un procedemento. 
Exemplos de procedemento: 

 ` Para pensar ideas ou alternativas: 
Facer unha «tormenta de ideas» onde 
aprazamos a censura e a autocensura.

 ` Para o debate e a análise: Facer primeiro 
un traballo individual ou en grupos 
pequenos e despois unha posta en 
común empregando un encerado ou 
algún outro medio para ir reflectindo 
á vista de todo o mundo as diferentes 
achegas realizadas. Elixir unha matriz para 
organizar as ideas que permita avanzar: 
por exemplo poñendo as diferentes 
alternativas en liñas e as vantaxes e 
inconvenientes en dúas columnas.

 ` Para a toma de decisións por consenso, 
despois dunha sondaxe na que saen 

opcións diferentes, propoñer un 
exercicio de ideación de propostas 
integradoras, se é posible, que recollan 
os elementos positivos das anteriores.

 ` Para a votación, pode facerse 
escollendo cada persoa unha soa 
opción, ou escollendo varias priorizadas 
por orde de elección (outorgando 
puntos, tipo Eurovisión), etc.

 ` Para a avaliación, da xuntanza ou doutras 
cuestións, poden empregarse cuestionarios 
e poñer en común as respostas; ou 
cada persoa pode dicir o mellor e o 
peor; ou podemos facer unha escultura 
que representa a nosa valoración...

Como facemos que participe 
todo o mundo?

 ` Coidando que exista un profundo 
respecto por todas as opinións, 
e sexan tomadas en conta.

 ` Coidando a expresión e o ton co que 
respondemos ás diferentes intervencións.

 ` Buscando o consenso e as 
propostas integradoras.

 ` Propiciando un clima de 
confianza e respecto mutuo. 
Tamén dun clima distendido.

 ` Facendo roldas de opinión ou de 
intervención: substitúen ás quendas e 
nelas falan brevemente todas as persoas 
por orde segundo onde estean sentadas.

 ` Cando se está organizando a quenda 
de palabras, dando prioridade a 
aquelas persoas que aínda non 
falaron, sobre as que xa o fixeron.

Como favorecemos que todas as 
persoas escoiten de forma activa?

 ` Recollendo ordenadamente as diferentes 
opcións e opinións (se pode ser nun 
encerado, mellor). Debemos facelo 
de forma igualitaria, porque todas as 
opinións teñen o mesmo valor.

 ` Cortando as intervencións nas que 
se utilicen abusivamente argumentos 
de autoridade, comentarios que 
poidan ser descualificadores, ...

 ` Practicando a escoita activa por 
parte de quen modera, por exemplo, 
repetindo a idea para comprobar 
que se está entendendo ben.

 ` Lembrar a todas as persoas que están 
na reunión que se pide delas que 
fagan tamén este esforzo. Animalas a 
moverse das súas posicións, a ver as 
cousas desde outros puntos de vista.

Como conseguimos chegar a algunha 
conclusión en temas complexos?

Será necesario un traballo colectivo en 
torno aos temas, que permita chegar a ter 
unha visión global, ordenada e común. 
Para iso, quen modera pode propor:

 ` Repartir fases de traballo sobre o tema 
en sucesivas xuntanzas: información 
que debemos coñecer, análise da 
problemática, coñecemento de cales 
poden ser as alternativas posibles, 
etc. Seguir unha lóxica que promova a 
eficiencia: por exemplo, primeiro poñerse 
de acordo na diagnose, despois facer  
propostas de acción, a continuación 
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analizar os problemas previsibles 
para levar adiante esas propostas, e 
finalmente chegar a acordos concretos.

 ` Conformar unha comisión de traballo 
que busque ou ordene información 
e a facilite antes da reunión. 

 ` Utilizar algún esquema ou 
cadro que axude a unha análise 
colectiva, sintética e operativa.

 ` Diferenciar os momentos de abrir 
e analizar a fondo, do momento de 
pechar e chegar a unha conclusión. 
No primeiro momento de apertura é 
positivo engadir matices, profundar na 
reflexión, incorporar novas visións, etc. Se 
o facemos ben, cando rematemos teremos 
a cuestión completamente analizada. No 
segundo momento é necesario reducir 
ou identificar o común, o conclusivo, o 
sintético, é dicir, con que nos quedamos. 
É importante que todo o mundo sexa 
consciente do cambio de momento 
e, polo tanto de actitude a tomar: no 
segundo xa non toca engadir novas 
ideas, senón buscar o punto de acordo.

Como chegamos a un consenso?

O consenso é unha forma de decisión. O 
consenso acádase cando na asemblea 
NON hai ningunha postura rotundamente 
en contra coa presentada.

Que é un Consenso Directo

Consenso alcanzado SEN opinións en contra, 
de forma directa: Proposta-Consenso.

Que é un Consenso Indirecto

Hai persoas en contra da proposta (en 
disenso), ábrese unha quenda de palabra para 
escoitar os seus argumentos, e tras este novo 
debate considérase se reformular a proposta e 
proceder a unha nova sondaxe de posicións.

O consenso indirecto é o alcanzado 
despois de debater posturas diferentes 
ante unha mesma proposta que NON 
alcanzou un Consenso Directo.

Pasos para alcanzar  
o Consenso Indirecto:

Coidaremos as dinámicas da 
asemblea ou grupo:

 ` Crear un clima grupal de relaxación, escoita, 
respecto e complicidade entre o grupo.

 ` Deixar moi clara a tarefa 
que ten que traballar.

 ` Brindar a información de cada individuo 
ou subgrupo, para que sirva de 
elemento de análise para a reflexión.

 ` Facer unha reflexión.

 ` Empezar a construír a proposta partindo 
dos puntos que están claramente en común.

 ` Ir avanzando paso a paso na elaboración da 
proposta a través do pensamento colectivo.

 ` Celebrar a consecución do mesmo. 

Daremos os seguintes pasos en grupo:

1. Formulación da proposta ou 
propostas: Que/Para que/Como.

2. Tras a pregunta da moderadora de 
¿Algunha opinión rotundamente en 
contra? e no caso de que as haxa, 
ábrese quenda de palabra para 
unha primeira rolda de debate:

 � Indícanse os argumentos a favor e en 
contra da proposta (ou de cada proposta). 
Vanse recollendo nun panel visible.

 � Tras eles pídese unha ou varias 
propostas integradoras: que modifiquen 
a proposta inicial para potenciar as 
súas partes favorables e minimizar 
as partes negativas, ou que recollan 
achegas de diferentes propostas 
nunha máis enriquecedora.

 � Vólvese a pedir á Asemblea que 
mostre de novo o seu parecer.

3. Se tampouco se alcanza consenso, 
pásase a unha segunda rolda de 
debate en pequenos grupos.

 � A persoa que modera habilitará 5 
ou 10 minutos para que a Asemblea 
dialogue en pequenos círculos que 
teñen o traballo de buscar propostas 
integradoras ou profundizar no 
debate e na busca de argumentos.

 � Tras este pequeno receso abrirase 
unha segunda roda de intervencións 
de propostas de consenso. 

4) Se concluídas as dúas roldas segue 
sen alcanzarse o consenso, adiamento 
da decisión ata a próxima reunión:

 � Se a Proposta provén dunha Comisión 
ou Grupo volverá trasladarse á 
mesma para a súa reformulación.



Liderado democrático e transformador  | Guía de participación 19

 � Se a Proposta provén dunha persoa 
en particular terá que trasladala 
a unha Comisión ou Grupo de 
Traballo competente, para que 
acorde a súa utilidade e a presente 
reformulada na próxima Asemblea, 
onde volverá sometela a consenso 
co mesmo procedemento. Así até 
alcanzarse un Consenso Real.

Papel facilitador das persoas:

1. Se propoño, debo facelo de forma 
breve, sopesando o interese do grupo e 
deixándoo estar se non hai interese.

2. No debate, escoito, pregunto, penso, 
sinto, dou a miña opinión, investigo, etc. 
(en tanto tempo como sexa necesario, 
poida que en reunións sucesivas)

3. Nas decisións teño tres opcións: 

a. Bloquear: Opóñome á decisión porque 
vai en contra dos meus principios éticos; 
vai en contra dos valores e visión do 
grupo; afecta á seguridade do grupo 

b. Apartarse: Non me opoño, 
pero tampouco o apoio 

c. Consentir: Pode haber algúns 
detalles que non me gusten, 
pero apoio a decisión con todas 
as súas consecuencias.

Quen modera? 

O ideal é que moderar as reunións sexa unha 
función rotativa, xa que cada persoa pode 
ir facendo novas achegas á moderación 
das que podemos aprender e, sobre todo, 
porque cando moderamos reunións 
facémonos máis conscientes da dificultade 
que representa e de como debemos actuar 
para facilitar ese traballo. Se todas as persoas 
moderamos, todas seremos moito máis 
colaboradoras cando non o fagamos.

Podemos facer unha orde rotativa, 
de forma que cada día modere unha 
persoa diferente. Tamén podemos ser 
flexibles e saltarnos a orde, tendo en 
conta posibles razóns coma estas: 

 ` A implicación. Non debe moderar a 
persoa que teña unha posición moi 
clara, implicada e marcada nos temas da 
reunión. Para moderar, é preciso manter 
unha certa distancia do contido dos temas, 
para poder concentrarnos no proceso e 
na forma de avanzar en grupo. Se temos 
moita implicación no tema, o estivemos 
traballando moito, nos importa moito 
o que saia... é mellor que cedamos a 
moderación a outra persoa. (Esta cesión 
pode ser para toda a reunión ou só para o 
punto no que hai esa maior implicación).

 ` A habilidade. Se a unha persoa se lle 
dá moi ben moderar e temos previsto 
unha asemblea difícil, podemos elixir a 
esa persoa para que leve a asemblea.
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Dinámica para moderar reunións

Propoñemos ensaiar as estratexias da persoa 
que modera e tamén das persoas que  
participan nunha reunión a través do xogo 
da NASA. Imos tratar de chegar a un acordo a 
través deste famoso xogo, que tamén permite 
comprobar os beneficios das decisións en 
grupo, fronte á decisións individuais.

Para iso propoñemos unha moderación 
por relevos, que permita vivir a experiencia 
de moderar a diferentes persoas.

Detalle sobre O xogo da NASA

Obxectivo Realizar unha práctica de moderación de reunión.

Vantaxes Permite tamén apreciar como as decisións en grupo son mellores que as individuais.

Como Como primeiro paso, cada quen fai unha reflexión individual sobre as cousas máis 
importantes da lista, adxudicándolles un número na columna A: poñéndolle un 1 á 
máis importante, 2 á segunda máis importante e así ata poñer un 15 á menos valiosa.
Despois imos tratar de poñernos de acordo entre todo o grupo, realizando unha 
reunión. Para isto, sorteamos tres persoas moderadoras e outras tres axudantes, 
empregando a entrega de tarxetas de forma aleatoria (barallamos e entregamos 
unha a cada persoa). Cada 10 minutos cámbiase quen modera e quen axuda.
Anotamos na columna B a decisión grupal. Na columna C imos poñer o resultado 
correcto, tal como o valoran os propios membros da NASA. Na columna D poñemos 
un número: a diferencia entre a resposta correcta  e a nosa individual. Na columna 
E a diferencia entre a correcta e a de grupo. ¿Cal se aproximaba máis á realidade?

Recursos Lista de cousa da NASA. Guía do profesorado. Pizarra e bolígrafos. Tarxetas para 
sorteo da moderación. Cronómetro para cambiar quen modera cada 10 minutos.

Espazo O ideal é un espazo onde se poidan dispoñer as cadeiras en círculo.

Tempos O tempo total estimado é 1 hora. Explicación en 5 minutos.  
Traballo individual en 5minutos.  
Debate e acordo en grupo en 30 minutos.  
Cálculos e reflexión final en  20 minutos.

 » MATERIAIS PARA O XOGO DA NASA
Material para imprimir en A4  
e entregar a cada participante  
(Todo en anexo: Guía para o profesorado  
(non se entrega). / Tarxetas para sorteo  
da función de moderación.

 N Anexo 3
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Cada vez saen mellor!

Hai unha moi boa forma de ir mellorando 
nas reunións: que ao final de cada unha 
dediquemos un tempo a comentar que tal 
nos pareceu. Temos que avaliar as reunións!

Para facelo, recollemos as valoracións de 
todas as persoas: ao mellor a algunhas 
pareceulles que foi ben e sen embargo 
outras pensan que foi mal. O importante é 
escoitar todas as opinións e facer propostas 
de como mellorar a próxima vez.

Para avaliar podemos utilizar 
algunhas destas preguntas: 

 � Foi frutífera a asemblea?

 � Tomáronse boas decisións: que 
resolven os problemas e son viables? 

 � Participou todo o mundo?

 � Foi positivo o papel da 
persoa que moderaba? 

 � Conseguiu que cumpríramos os tempos?

 � Conseguiu chegar aos obxectivos?

 � Favoreceu que participara todo o mundo?

 � Axudou a ter un clima de 
relación agradable?

 � Escoitamos todas as opinións ou propostas? 

 � Prestamos atención en todo momento? 

 � Sentímonos parte activa e 
integrada na reunión? 

 � Houbo murmurios mentres 
falaba algunha persoa? 

 � Repetíronse varias veces as mesmas ideas? 

 � Alguén falou demasiado tempo? 

 � Respectouse a quenda de palabra? 

 � Que propostas de mellora farías 
para a próxima vez?

Detalle sobre Avaliar o xogo da NASA

Obxectivo Realizar unha práctica de avaliación da reunión.

Vantaxes Permite tomar máis conciencia dos acertos e erros, para ir mellorando as 
reunións. Pon énfase no positivo, reforzando as habilidades de todas as persoas.

Como En primeiro lugar, cada quen fai unha breve reflexión individual, seguindo 
as preguntas do guieiro. Despois, en plenario, poñemos os nosos nomes 
en papeliños e sorteámolos. Cada que ten que dicirlle a quen lle toque 
o que máis lle gustou do seu comportamento na asemblea, comezando 
a frase por «felicítoche porque...»; tamén ten que felicitar a algunha 
das persoas moderadoras ou axudantes («felicítoche porque...») e ten 
que facer unha proposta de como mellorar a próxima vez, dirixida a 
todo o grupo. As propostas de mellora van recolléndose nun panel.

Recursos Guieiro de preguntas (pode empregarse tamén o guieiro de observación 
de roles que está na guía 1), papeis pequenos e bolígrafos. Bolsa para 
meter os papeis. Panel para recoller as propostas de mellora. 

Espazo O ideal é un espazo onde se poidan dispoñer as cadeiras en círculo.

Tempos O tempo total estimado é de 30 minutos. Explicación en 2 minutos. 
Traballo individual en 5 minutos. Posta en común en 20 minutos.
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 » AVALIAR O XOGO DA NASA
Guieiro de preguntas para imprimir  
en A4 e entregar a cada participante.

Funcionamento xeral Moderación Persoas participantes

 I Foi frutífera a asemblea?

 I Tomáronse boas decisións:  
que resolven os problemas 
e son viables? 

 I Participou todo o mundo?

 I Foi positivo o papel da persoa que moderaba? 

 I Conseguiu que cumpríramos os tempos?

 I Conseguiu chegar aos obxectivos?

 I Favoreceu que participara todo o mundo?

 I Axudou a ter un clima de relación agradable?

 I Escoitamos todas as opinións ou propostas? 

 I Prestamos atención en todo momento? 

 I Sentímonos parte activa e integrada na reunión? 

 I Houbo murmurios mentres falaba algunha persoa? 

 I Repetíronse varias veces as mesmas ideas? 

 I Alguén falou demasiado tempo? 

 I Respectouse a quenda de palabra? 

 I Felicito a .... .................................... 
(escolle a algunha das persoas  
que moderou ou axudou a moderar)  
por ..........................................................

 I Felicito a .... .................................... 
(escolle á persoa que tes á túa esquerda)  
por ..........................................................

 I Que propostas de mellora farías para a próxima vez?
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Habilidades  
para o liderado 
democrático  
e transformador

Dinámica de animación  
e autocoñecemento

Para comezar a sesión da tarde cómpre 
activarnos, a través dunha dinámica que 
permita observarnos como grupo respecto 
das formas que temos de relacionarnos.  
Para iso faremos a dinámica Unha peza clave.

Detalle sobre «unha peza clave»

Obxectivo O xogo é localizado na sesión co obxecto de distender ao grupo e facer 
que se mova,  para facilitar un clima máis creativo. Tamén é un xogo de 
autocoñecemento das dinámicas de relación que se establecen no grupo.

Vantaxes É un refresco para o grupo, permite mover o corpo, rir e mobilizar emocións. 
Todo isto predispón ao grupo a unha actitude máis activa de cara á sesión.

Como Faise de pe. Trátase de pegar un elemento a un debuxo. Unha persoa sae 
voluntariamente para cumprir esta tarefa. A dificultade é que a persoa terá 
os ollos tapados e non sabe en que lugar da clase colocamos o debuxo.
O resto do alumando terá que ir dándolle instrucións verbais (non 
vale que lle axuden fisicamente). A dinámica remata cando a persoa 
voluntaria consegue o obxectivo de colocar a peza correctamente no 
debuxo. Pero reservamos tamén un tempo para avaliar e tirarlle o maior 
proveito á experiencia: como nos sentimos? as indicacións eran eficaces? 
fixémolo de xeito organizado? coidamos o modo de relacionarnos?

Recursos Debuxo. Peza para completar o debuxo. Un pano para tapar os ollos. 

Espazo Espazo amplo e sen moitos obstáculos.

Tempos A duración estimada é de 30 minutos. Explicación, elección e preparación 
da persoa voluntaria e colocación do debuxo 5 minutos. Xogo durante 
uns 10 minutos, se ben, o tempo dependerá do funcionamento de 
cada grupo. Reflexión sobre o que aconteceu en 15 minutos.

 » MATERIAIS PARA  
O XOGO DE DISTENSIÓN  
«UNHA PEZA CLAVE»

Debuxo e peza, impresa en A3  
(dispoñible no anexo) / Celo ou outro  
material adhesivo. / Un pano para tapar  
os ollos á persoa voluntaria.

 N Anexo 4

SESIÓN 2
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Como liderar de forma 
democrática?
Cando escoitamos a palabra líder adoitamos 
pensar en xefes ou xefas que dirixen, 
ordenan, mandan e son quen de acadar 
que a xente lles siga. Pensamos en persoas 
clave, dificilmente substituíbles. 

Sen embargo, liderar de forma 
democrática é outra cousa:

 ` É tirar do grupo para alcanzar os 
obxectivos compartidos.

 ` É motivar ás demais persoas.

 ` É axudar a solucionar problemas, afrontar 
cambios e aprender como grupo.

 ` É ver máis alá dos propios intereses ou dos 
intereses da súa entidade, con valores e 
ambición de transformación da sociedade.

 ` Polo tanto, pode ser unha función compartida, 
e non necesariamente dunha soa persoa.

Reflexionamos sobre o liderado

Para reflexionar de forma activa e participativa 
sobre o que significa liderar de forma 
democrática, proporemos clasificar unha serie 
de características que distinguen á persoa 
que lidera de forma democrática da persoa 
que dirixe ou é xefa dunha organización.

Detalle sobre Reflexionamos sobre o liderado

Obxectivo Reflexionar de forma activa e participativa sobre o significado 
e as características do liderado democrático.

Vantaxes Permite activar a reflexión e aprender de forma activa, a 
través da dúbida e do coñecemento compartido.

Como Facemos pequenos grupos de dúas ou tres persoas (poden ser as  
que están contiguas no espazo). O número máximo de grupos é de 10.  
A cada grupo entregámoslle un  par de tarxetas, para que decidan cal  
se corresponde cunha persoa que lidera e cal cunha persoa que dirixe  
dun xeito máis tradicional, máis próximo ao que entendemos por ser  
xefe ou xefa. No caso de que sobren pares de tarxetas, repartímolas  
nos grupos. Os pares de tarxetas non son aleatorios: a cada 
grupo entrégaselle o par que ten o mesmo icono.
Despois de tres minutos de reflexión dentro de cada grupo, pásase á 
posta en común, colocando as tarxetas nun panel: nunha columna 
as que se corresponden co liderado democrático e noutra as que 
se corresponden con dirixir dun xeito máis tradicional, explicando 
cada grupo as razóns da súa elección e contrastando co resto.
Cando se acabe, a persoa que leva a dinámica comproba que está 
todo ben colocado ou, no seu caso, corrixe o que estea mal.

Recursos Tarxetas. Panel. Guía de respostas.

Espazo Disposición en semicírculo, na que todas as persoas 
poidan ver o panel e verse entre si.

Tempos Estímanse 30 minutos. Explicación, conformación dos grupos 
e reparto de tarxetas en 5 minutos. Traballo en grupos 
en 5 minutos. Posta en común en 20 minutos.

 » MATERIAIS PARA 
REFLEXIONAMOS SOBRE O LIDERADO

Tarxetas (anexo). Imprimir preferiblemente en 
cartón e recortar. / Panel (en anexo os títulos 
de cada columna). Imprimir en A3. / Guía de 
respostas. / Guía de respostas Reflexionamos 
sobre o liderado

 N Anexo 5
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Como motivar?

É obvio que seremos moito máis útiles 
se conseguimos motivar que se nos 
comportamos de forma desmotivadora para 
as persoas que nos rodean. Para conseguir 
motivar é preciso seguir algunhas pautas:

 ` Cuestionar a información negativa. Cambiar 
esa habilidade excesiva de castigar e 
ver o negativo por ver e dicir todo aquilo 
bo que se observa no comportamento 
e execución das persoas que existen ó 
noso redor. Non significa esquecernos do 
reforzo negativo: se é necesario, temos 
que indicar de forma concreta que se 
fixo mal na nosa opinión e explicar o por 
que. Para aprender, as persoas debemos 
comprender por que fixemos ben ou mal.

 ` Animar e alentar as condutas positivas 
das demais persoas. Cando alguén 
achega algo positivo ou realiza un bo 
comportamento, debería animarse a 
esa persoa para que sexa un exemplo 
e reforzar ese comportamento. Se 
motivamos un bo comportamento seguro 
que persistirá, polo contrario cesará.

 ` Identificar os incentivos potenciais ou 
consecuencias gratificantes. Observar 
que é o que particularmente motiva a 
cada unha das persoas que traballan 
con nós  (relación, formación, asumir 
responsabilidades...). Isto permitirá 
aplicar con maior efectividade a 
habilidade de motivar. Débese prestar 
atención aos pequenos detalles.

 ` Actuar de inmediato cando se trata de 
eloxiar ou recoñecer a alguén, sempre 
e cando sexa oportuno. Se pasa moito 
tempo ten menos valor. Tamén é 
importante que o recoñecemento sexa 
crible, polo que hai que argumentalo.

 ` Tratar ás persoas polo seu nome.

 ` Procurar que os resultados sexan 
recoñecidos como propios das 
persoas e do grupo e merecidos.

 ` Practicar a equidade. A capacidade 
ou habilidade para motivar será 
menos efectiva se se descobre que se 
establecen diferenzas ou inxustizas 
no trato coas diferentes persoas.

 ` Ser fiables. A credibilidade é o resultado 
da coherencia, mantida ao longo do 
tempo, entre o que se di e o que se fai. 
A confianza e a fiabilidade non se gaña 
nunhas horas ou nun día. É necesario ser 
constante, e para acadalo débense ter en 
conta dúas regras: a) Non prometas aquilo 
que non poidas facer. b) Se te comprometes 
a algo, non o deixes para mañá.

 ` Dar boas novas. Difundir as boas novas 
de seguro será un caudal de boa enerxía 
para todas as persoas. Tamén é importante 
celebrar os éxitos con fundamento: 
reafirmará o sentimento de equipo.

 
Para poñer en práctica as habilidades para 
motivar e ter unha actitude positiva nun grupo 
imos facer o xogo: Atravesar o lago encantado. 
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Detalle sobre Atravesar o lago encantado

Obxectivo Experimentar as habilidades do liderado positivo e o funcionamento dos grupos.

Vantaxes Aprender e reflexionar a través da práctica.

Como Nunha aula grande e sen obstáculos, delimitamos unha área ampla que será o 
lago encantado: toda a aula será lago salvo dúas franxas de metro e medio de 
anchura cada unha nun extremo da aula: esas franxas representan a terra firme.
Todo o grupo se sitúa nunha desas franxas e se lle pide que consigan chegar todas 
as persoas á franxa de enfronte atravesando o lago no mínimo tempo posible. 
Para iso só poden pisar nas balsas (que serán dúas pequenas alfombras 
ou ben dous pregos de papel de aproximadamente 0,80 x 1,2m). Cando 
unha persoa toca co pe (ou cunha parte do pe) o lago, saíndose por 
fóra da superficie da balsa, todo o grupo debe volver ao punto de 
inicio e comezar de novo, pero o cronómetro segue avanzando.
A dinámica remata cando conseguen pasar todas as persoas 
sen que ninguén tocara a superficie do lago. Nese momento, 
párase o cronómetro e anótase o tempo empregado.
A continuación, faise unha avaliación na que valoramos cales 
foron as estratexias que facilitaron chegar e cales as cuestións 
que nos impediron conseguilo en menos tempo.
Se se dispón de tempo, pode volver a realizarse o xogo 
integrando todas as aprendizaxes da primeira volta, 
comparando os tempos da primeira e da segunda volta.

Recursos Cinta de carroceiro para marcar o límite do lago. Dúas alfombras 
ou dous papeis de aproximadamente 0,80 x 1,2 metros.

Espazo Aula ampla e sen obstáculos. Se a aula é rectangular, colocaremos 
os espazos de terra firme nos laterais máis afastados.

Tempos Estímanse 30 minutos. Explicación en 2 minutos. Desenvolvemento 
en 15 minutos, se ben depende moito do funcionamento 
de cada grupo. Posta en común en 13 minutos.
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Detalle sobre o Xogo dos cadrados

Obxectivo Experimentar as habilidades do liderado positivo 
e o funcionamento dos grupos.

Vantaxes Aprender e reflexionar a través da práctica.

Como Fanse varios grupos de 5 persoas. As persoas que non están nos grupos 
fan de observadoras, mantendo silencio durante todo o xogo.
Cada grupo sitúase en torno a unha mesa ampla. 
Explícanse as regras: non se pode falar nin establecer ningunha outra 
forma de comunicación entre as persoas do grupo. Cada persoa terá 
un espazo na mesa para si mesma, onde as demais non poderán entrar 
nin intervir. No centro haberá un espazo compartido no que se poden 
depositar e coller pezas, pero no que non se poden montar. Trátase de que 
cada persoa, no seu espazo de traballo, constrúa un cadrado perfecto: 
o xogo remata cando as cinco persoas do equipo teñen cada unha o 
seu cadrado completo e todos os cadrados son de igual tamaño.
Entrégase un sobre coas fichas de cada persoa, segundo a 
distribución que se explica no apartado de material.
As preguntas para a avaliación son: Como nos sentimos durante a 
realización do traballo de grupo? Cales pensas que foron as claves da 
velocidade ou atraso na execución da tarefa? Que tipo de liderado 
compartido é facilitador neste xogo? Que relación ten o que pasou 
no xogo coa nosa realidade cando traballamos en equipo? 

Recursos Fichas dos cadrados, distribuídas en 5 sobres, conforme se 
indica no apartado de material. Poden facerse tantos xogos 
de sobres e fichas como grupos se queiran formar.

Espazo Aula con tantas mesas amplas como grupos se fagan. As mesas 
terán cinco cadeiras ao redor. Unha vez finalizados os cadrados de 
todos os grupos, dispoñémonos en círculo para a avaliación.

Tempos Estímanse 45 minutos. Formación dos grupos e explicación en  7 
minutos. Desenvolvemento en 18 minutos, se ben depende moito 
do funcionamento de cada grupo. Avaliación en 20 minutos.

Cada persoa conta

Poñemos en práctica un exemplo de traballo 
en equipo no que o papel de cada persoa 
é importante e onde quen queira axudar 
ao conxunto, cumprindo un papel positivo 
de liderado, debe facelo tendo unha visión 
de conxunto, apoiando de forma discreta, 
confiando nas outras persoas e respectando 
os seus ritmos. É o Xogo dos cadrados.

 » MATERIAIS PARA  
O XOGO DOS CADRADOS

Modelo de cadrados para imprimir  
en cartón e recortar / Sobres.

 N Anexo 6
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Somos flexibles

Finalmente imos facer unha dinámica  
que nos permite experimentar como nos 
adaptamos ás visións doutras persoas e 
as facemos nosas, á vez que achegamos 
ás nosas visións e creatividade. É un 
xogo moi áxil: o debuxo cooperativo.

Detalle sobre o Debuxo cooperativo

Obxectivo Experimentar a capacidade de adaptarnos ao fluír 
do grupo e aceptar a creatividade.

Vantaxes Aprender  e autocoñecerse a través da práctica.

Como Divídese a clase en dous grupos que se sitúan en cadansúa fileira a 
unha distancia de dous metros do encerado. Nesa distancia márcase, 
no chan, o lugar de saída para cada grupo. Tamén se marca, no 
encerado, o espazo no que cada grupo vai facer o seu debuxo. 
Quen estea diante na fileira (é dicir, no lugar de saída) ten un xiz. Á de tres sae 
e fai un único trazo no encerado, volve rapidamente e pásalle o xiz á seguinte 
persoa da fila, que está no punto de saída. Esta persoa sae, fai unicamente outro 
trazo no encerado e pásalle o xiz ao seguinte. Así sucesivamente, sen que os 
membros do grupo poidan falar e ata que o cronómetro marque tres minutos 
(poden ser máis minutos en función de como vaia perfilándose o debuxo).
Traballo de reflexión e avaliación: Gústanos como quedou o 
debuxo do noso grupo? Que pensabamos que ía ser? Como fomos 
cambiando de ideas? Que cousas novas se nos ocorreron?

Recursos Un encerado, xiz e un cronómetro.

Espazo Aula con espazo libre diante do encerado.

Tempos Estímanse 15 minutos. Formación dos grupos e explicación en  4 
minutos. Desenvolvemento en 3 minutos. Avaliación en 8 minutos.
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ANEXO 1 
PRACTICAMOS  
RESPOSTAS ASERTIVAS



A
Vas tomar algo a unha cafetería e 
cando colles o vaso decátaste de 
que está mal lavado. Que fas?

1

A
Vas tomar algo a unha cafetería e 
cando colles o vaso decátaste de 
que está mal lavado. Que fas?

2

A
Vas tomar algo a unha cafetería e 
cando colles o vaso decátaste de 

que está mal lavado. Que fas?

3

A
Vas tomar algo a unha cafetería e 
cando colles o vaso decátaste de 
que está mal lavado. Que fas?

4

A
Vas tomar algo a unha cafetería e 
cando colles o vaso decátaste de 
que está mal lavado. Que fas?

5

B
O teu compañeiro ten que rematar unha 
parte dun traballo que facedes en grupo, 
pero non quere facelo e, como case sempre, 
ven pedirche que o remates ti. Que fas?

1

B
O teu compañeiro ten que rematar unha 
parte dun traballo que facedes en grupo, 
pero non quere facelo e, como case sempre, 
ven pedirche que o remates ti. Que fas?

2

B
O teu compañeiro ten que rematar unha 
parte dun traballo que facedes en grupo, 
pero non quere facelo e, como case sempre, 
ven pedirche que o remates ti. Que fas?

3

B
O teu compañeiro ten que rematar unha 
parte dun traballo que facedes en grupo, 
pero non quere facelo e, como case sempre, 
ven pedirche que o remates ti. Que fas?

4
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B
O teu compañeiro ten que rematar unha 
parte dun traballo que facedes en grupo, 
pero non quere facelo e, como case sempre, 
ven pedirche que o remates ti. Que fas?

5

C
Estás xogando con un balón de 
baloncesto na pista do instituto. 
Escápase fóra da pista e un rapaz cólleo 
e tírao a unha silveira. Que fas?

1

C
Estás xogando con un balón de 
baloncesto na pista do instituto. 
Escápase fóra da pista e un rapaz cólleo 
e tírao a unha silveira. Que fas?

2

C
Estás xogando con un balón de 
baloncesto na pista do instituto. 
Escápase fóra da pista e un rapaz cólleo 
e tírao a unha silveira. Que fas?

3

C
Estás xogando con un balón de 
baloncesto na pista do instituto. 
Escápase fóra da pista e un rapaz cólleo 
e tírao a unha silveira. Que fas?

4

C
Estás xogando con un balón de 
baloncesto na pista do instituto. 
Escápase fóra da pista e un 
rapaz cólleo e tírao a unha silveira. Que fas?

5

D
Quedaches cun amigo ás 7 e media, 
pero non aparece e non responde 
ás mensaxes. Chega ás 8. Que lle 
dis cando aparece por fin?

1

D
Quedaches cun amigo ás 7 e media, 
pero non aparece e non responde 
ás mensaxes. Chega ás 8. Que lle 
dis cando aparece por fin?

2

D
Quedaches cun amigo ás 7 e media, 
pero non aparece e non responde 
ás mensaxes. Chega ás 8. Que lle 
dis cando aparece por fin?

3
D
Quedaches cun amigo ás 7 e media, 
pero non aparece e non responde 
ás mensaxes. Chega ás 8. Que lle 
dis cando aparece por fin?

4

D
Quedaches cun amigo ás 7 e media, 
pero non aparece e non responde 
ás mensaxes. Chega ás 8. Que lle 
dis cando aparece por fin?

5



ANEXO 2  
GAÑADE O MÁXIMO POSIBLE



TÁBOA DE RESULTADOS 

Rolda Minutos para 
pensar en grupo

O resultado  
desa rolda 
multiplícase por...

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

1ª 1m

2ª 1m

3ª 3m+1m x3

4ª 1m

5ª 3m+1m x5

6ª 1m

7ª 3m+1m x10

total
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TÁBOA DE GANANCIAS E PERDAS 

Cando no conxunto de grupos  
se produce este resultado...

O grupo que  
saca coche...

O grupo  
que saca tren...

 PERDE 200 —

 GAÑA 100  PERDE 300

 GAÑA 200  PERDE 200

 GAÑA 300  PERDE 100

—  GAÑA 200

Ilustracións (cc) Lluisa Iborra (Noun Project)Anexo 2 [Imprimir  en A4]
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ANEXO 3 
A NASA, NINGUÉN SABE  
MÁIS QUE O GRUPO ENTEIRO



Pertences a un grupo de cosmonautas. Tedes 
o encargo de encontrarvos coa nave nodriza 
na superficie iluminada da lúa. Ocorreron 
imprevistos e dificultades técnicas e a vosa nave 
alunizou a 300 Km. da nave nodriza, e destruíuse 
unha gran parte do equipo de a bordo.  A vosa 
supervivencia depende de que consigades chegar 
á nave nodriza. Pero só podedes levar con vós 
o máis imprescindible. Das seguintes 15 cousas 
que se salvaron da destrución, debes ordenar 
cales son as máis importantes e cales menos, 
poñéndolle un 1 á máis importante, 2 á segunda 
máis importante e así ata poñer un 15 á menos 
valiosa. Anota a túa valoración na columna A.

Obxectos A B C D I

Unha caixa de mixtos

Unha lata de alimentos concentrados

20 metros de corda  de nylon

30 metros cadrados de seda de paracaídas

Un fogón portátil

Dúas pistolas de 7,65 milímetros

Unha lata de leite en po

Dúas bombonas de osíxeno de 50 litros

Un mapa estelar (constelación luar)

Un bote pneumático con botellas de CO2

Un compás magnético (brúxula)

20 litros de auga

Cartuchos de sinais (arden tamén en baleiro)

Un maletín de primeiros auxilios con xeringa para inxeccións

Un receptor e emisor de FM accionado por enerxía solar

   Aquí sumamos a diferencia entre a resposta correcta e as nosas
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Clasificación ideal segundo a NASA 
Guía para o profesorado

Obxectos Orde Razón

Unha caixa de mixtos 15 Non é útil porque na lúa non hai osíxeno

Unha lata de alimentos concentrados 4 Para a alimentación diaria necesaria

20 metros de corda  de nylon 8 Útil para arrastrar a persoas feridas e intentar a ascensión

30 metros cadrados de seda de paracaídas 6 Para protexerse do sol

Un fogón portátil 10 Necesario na parte da lúa non iluminada polo sol

Dúas pistolas de 7,65 milímetros 13 Pódese intentar tomar impulso e propulsarse con disparos

Unha lata de leite en po 7 Alimento útil mesturado con auga

Dúas bombonas de osíxeno de 50 litros 1 Cómpren para respirar

Un mapa estelar (constelación luar) 5 Para orientarse no espazo

Un bote pneumático con botellas de CO2 9 As botellas serven para inchar o bote e poden servir para propulsarse e salvar simas...

Un compás magnético (brúxula) 14 Posiblemente sexa inútil, porque parece que non hai campo magnético na lúa

20 litros de auga 3 Para non deshidratarse

Cartuchos de sinais (arden tamén en baleiro) 12 Poden facerse sinais de socorro cando se estea ao alcance da vista da nave nodriza

Un maletín de primeiros auxilios 
con xeringa para inxeccións

11 Por se houbera algún accidente

Un receptor e emisor de FM 
accionado por enerxía solar

2 Para pedir socorro. Para comunicar coa nave nodriza.
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TÓCACHE MODERAR 
NOS PRIMEIROS MINUTOS

 � Mantente neutral e mostra o mesmo 
interese por todas as opinións.

 � Propón que se argumente sobre a importancia de cada cousa.
 � Leva a quenda de palabras.
 � Procura que participe todo o mundo (podes facer unha rolda).
 � Coa axuda que tes, recollede os argumentos 

nun panel, para que non se repitan.
 � Busca un clima de cordialidade e respecto, Pide 

que as intervencións sexan breves e que se 
centren no tema, para aproveitar o tempo.

TÓCACHE MODERAR 
EN SEGUNDO LUGAR

 � Mantente neutral e mostra o mesmo 
interese por todas as opinións.

 � Propón que se argumente sobre a importancia de cada cousa.
 � Leva a quenda de palabras.
 � Procura que participe todo o mundo (podes facer unha rolda).
 � Coa axuda que tes, recollede os argumentos 

nun panel, para que non se repitan.
 � Busca un clima de cordialidade e respecto, Pide 

que as intervencións sexan breves e que se 
centren no tema, para aproveitar o tempo.

TÓCACHE MODERAR 
NOS ÚLTIMOS MINUTOS

 � Mantente neutral e mostra o mesmo 
interese por todas as opinións.

 � Propón que se intente chegar a un acordo.
 � Leva a quenda de palabras.
 � Procura que participe todo o mundo (podes facer unha rolda).
 � Busca un clima de cordialidade e respecto, Pide 

que as intervencións sexan breves e que se 
centren no tema, para aproveitar o tempo.

 � Se non hai consenso, organiza ben unha votación, 
apoiándote na persoa que che axuda.

TÓCACHE AXUDAR A QUEN MODERA 
NOS PRIMEIROS MINUTOS
Observa se participa todo o mundo e en caso contrario, coméntalo 
a quen modera, discretamente.

 � Vai recollendo os argumentos nun panel, de 
forma breve e sendo fiel a quen os dixo.

 � Apoia á persoa que modera noutras cousas que che pida.

Tarxetas para sorteo da función de moderación 
Deben existir o mesmo número de tarxetas que de persoas participantes, sen incrementar as tres de 
moderador/a e as tres de axudante. Fai tantas tarxetas de «Tócache participar» como sexan necesarias.

Tarxetas para sorteo da función de moderación (1/3) 
Deben existir o mesmo número de tarxetas que de persoas participantes, sen incrementar as tres de 
moderador/a e as tres de axudante. Fai tantas tarxetas de «Tócache participar» como sexan necesarias.



TÓCACHE MODERAR 
NOS PRIMEIROS MINUTOS

 � Mantente neutral e mostra o mesmo 
interese por todas as opinións.

 � Propón que se argumente sobre a importancia de cada cousa.
 � Leva a quenda de palabras.
 � Procura que participe todo o mundo (podes facer unha rolda).
 � Coa axuda que tes, recollede os argumentos 

nun panel, para que non se repitan.
 � Busca un clima de cordialidade e respecto, Pide 

que as intervencións sexan breves e que se 
centren no tema, para aproveitar o tempo.

TÓCACHE MODERAR 
EN SEGUNDO LUGAR

 � Mantente neutral e mostra o mesmo 
interese por todas as opinións.

 � Propón que se argumente sobre a importancia de cada cousa.
 � Leva a quenda de palabras.
 � Procura que participe todo o mundo (podes facer unha rolda).
 � Coa axuda que tes, recollede os argumentos 

nun panel, para que non se repitan.
 � Busca un clima de cordialidade e respecto, Pide 

que as intervencións sexan breves e que se 
centren no tema, para aproveitar o tempo.

TÓCACHE MODERAR 
NOS ÚLTIMOS MINUTOS

 � Mantente neutral e mostra o mesmo 
interese por todas as opinións.

 � Propón que se intente chegar a un acordo.
 � Leva a quenda de palabras.
 � Procura que participe todo o mundo (podes facer unha rolda).
 � Busca un clima de cordialidade e respecto, Pide 

que as intervencións sexan breves e que se 
centren no tema, para aproveitar o tempo.

 � Se non hai consenso, organiza ben unha votación, 
apoiándote na persoa que che axuda.

TÓCACHE AXUDAR A QUEN MODERA 
NOS PRIMEIROS MINUTOS
Observa se participa todo o mundo e en caso contrario, coméntalo 
a quen modera, discretamente.

 � Vai recollendo os argumentos nun panel, de 
forma breve e sendo fiel a quen os dixo.

 � Apoia á persoa que modera noutras cousas que che pida.

TÓCACHE AXUDAR A QUEN MODERA 
EN SEGUNDO LUGAR

 � Observa se participa todo o mundo e en caso contrario, 
coméntalo a quen modera, discretamente.

 � Vai recollendo os argumentos nun panel, de 
forma breve e sendo fiel a quen os dixo.

 � Apoia á persoa que modera noutras cousas que che pida.

TÓCACHE AXUDAR A QUEN MODERA 
NOS ÚLTIMOS MINUTOS

 � Observa se participa todo o mundo e en caso contrario, 
coméntalo a quen modera, discretamente.

 � Vai recollendo os argumentos ou os 
resultados das votacións nun panel.

 � Apoia á persoa que modera noutras cousas que che pida.

TÓCACHE PARTICIPAR

 � Axuda a conseguir os obxectivos no tempo dispoñible.
 � Fai intervencións breves, para favorecer que fale todo o mundo.
 � Non repitas ideas que xa están expostas.
 � Mostra disposición a escoitar outras ideas e 

a cambiar de idea, se che convencen.
 � Fala sempre con respecto polas demais persoas 

e busca facelo de forma positiva.

TÓCACHE PARTICIPAR

 � Axuda a conseguir os obxectivos no tempo dispoñible.
 � Fai intervencións breves, para favorecer que fale todo o mundo.
 � Non repitas ideas que xa están expostas.
 � Mostra disposición a escoitar outras ideas e 

a cambiar de idea, se che convencen.
 � Fala sempre con respecto polas demais persoas 

e busca facelo de forma positiva.

Tarxetas para sorteo da función de moderación (2/3) 
Deben existir o mesmo número de tarxetas que de persoas participantes, sen incrementar as tres de 
moderador/a e as tres de axudante. Fai tantas tarxetas de «Tócache participar» como sexan necesarias.



TÓCACHE PARTICIPAR

 � Axuda a conseguir os obxectivos no tempo dispoñible.
 � Fai intervencións breves, para favorecer que fale todo o mundo.
 � Non repitas ideas que xa están expostas.
 � Mostra disposición a escoitar outras ideas e 

a cambiar de idea, se che convencen.
 � Fala sempre con respecto polas demais persoas 

e busca facelo de forma positiva.

TÓCACHE PARTICIPAR

 � Axuda a conseguir os obxectivos no tempo dispoñible.
 � Fai intervencións breves, para favorecer que fale todo o mundo.
 � Non repitas ideas que xa están expostas.
 � Mostra disposición a escoitar outras ideas e 

a cambiar de idea, se che convencen.
 � Fala sempre con respecto polas demais persoas 

e busca facelo de forma positiva.

TÓCACHE PARTICIPAR

 � Axuda a conseguir os obxectivos no tempo dispoñible.
 � Fai intervencións breves, para favorecer que fale todo o mundo.
 � Non repitas ideas que xa están expostas.
 � Mostra disposición a escoitar outras ideas e 

a cambiar de idea, se che convencen.
 � Fala sempre con respecto polas demais persoas 

e busca facelo de forma positiva.

TÓCACHE PARTICIPAR

 � Axuda a conseguir os obxectivos no tempo dispoñible.
 � Fai intervencións breves, para favorecer que fale todo o mundo.
 � Non repitas ideas que xa están expostas.
 � Mostra disposición a escoitar outras ideas e 

a cambiar de idea, se che convencen.
 � Fala sempre con respecto polas demais persoas 

e busca facelo de forma positiva.

Tarxetas para sorteo da función de moderación (3/3) 
Deben existir o mesmo número de tarxetas que de persoas participantes, sen incrementar as tres de 
moderador/a e as tres de axudante. Fai tantas tarxetas de «Tócache participar» como sexan necesarias.



ANEXO 4 
UNHA PEZA CLAVE

Coidar as  
relacións
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ANEXO 5 
REFLEXIONAMOS  
SOBRE O LIDERADO



PERSOA QUE LIDERA PERSOA QUE DIRIXE

Anticípase e propón, para acadar os obxectivos. 
Non se move só por reacción ao que pasa, 

senón que se move de forma proactiva 
(actúa antes, sen esperar a que suceda).

Preocúpase máis  
do procedemento que do resultado.

Ten un compromiso persoal e actúa 
para acadar os obxectivos.

Actúa limitando opcións: decide cal 
das opcións debe seguir o grupo.

Desenvolve enfoques novos para afrontar os 
problemas e abre vías a novas opcións.

Evita solucións que poden ser conflitivas.

Interésase polo futuro.  
Céntrase no longo prazo.

Interésase polo presente. 
Preocupación polo curto prazo.

Ten habilidades para manexar o cambio. Busca a estabilidade.

Estimula ás demais persoas. Dá instrucións.

Inflúe na vida das persoas polo seu carisma.
A súa base de poder provén da 

autoridade xerárquica.

Recoñece a importancia dos valores 
e os obxectivos compartidos.

Considera máis importantes as 
tácticas e os organigramas.

Capacita ás demais persoas. Controla ás demais persoas.

Vai máis alá dos puros intereses da súa entidade. O interese da súa entidade é o único que lle importa.
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Títulos Reflexionamos sobre o liderado

Lidera

Dirixe



Tarxetas Reflexionamos sobre o liderado

Anticípase e 
propón, para acadar 

os obxectivos. 
Non se move só por reacción ao 
que pasa, senón que se move de 

forma proactiva (actúa antes, 
sen esperar a que suceda).

Preocúpase máis 
do procedemento  
que do resultado.

Ten un compromiso 
persoal e actúa 
para acadar os 

obxectivos.

Actúa limitando 
opcións: decide cal 

das opcións  
debe seguir o 

grupo.
Desenvolve 

enfoques novos 
para afrontar 

os problemas e 
abre vías a novas 

opcións.

Evita solucións 
que poden ser 

conflitivas.



Tarxetas Reflexionamos sobre o liderado

Interésase polo 
futuro. Céntrase no 

longo prazo.

Interésase 
polo presente. 

Preocupación polo 
curto prazo.

Ten habilidades 
para manexar o 

cambio.

Busca a 
estabilidade.

Estimula ás demais 
persoas. Dá instrucións.



Tarxetas Reflexionamos sobre o liderado

Inflúe na vida das 
persoas  

polo seu carisma.

A súa base de 
poder provén  
da autoridade 

xerárquica.
Recoñece a 
importancia 
dos valores e 
os obxectivos 
compartidos.

Considera máis 
importantes  

as tácticas e os 
organigramas.

Capacita ás demais 
persoas.

Controla ás demais 
persoas.

Vai máis alá dos 
puros intereses da 

súa entidade.

O interese da súa 
entidade é o único 

que lle importa.



ANEXO 6 
O XOGO  
DOS CADRADOS

Sobre 1: b, b, b, d 
Sobre 2: i, c 
Sobre 3: e, a, i, d 
Sobre 4: h, f, j 
Sobre 5: b, g
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