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Convivencia e aprendizaxe: 

Condutas disruptivas, por onde comezamos? 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmilladoiro/


Cuestionando o rol do profesor/a hoxe ... 

O social:  rol asignado e asumido ou cuestionalo para 

axustalo? 

• Experiencia propia como alumno/a. 

• Proceso de ensino – aprendizaxe. 

• Autoridade: Límites, poder, ... 

• Estilo docente. 

• Caso práctico. 

• Condutas disruptivas: concepto e linguaxe común. 

• Criterio: contexto, pautas, interrogantes para descodificar. 

• Creando espazos e tempos para escoitar e falar. 

 

 

 

 

 



Compartindo experiencias ... 

• Como foi o teu mellor profesor/a? 

• Como te trataba? 

• Que te ensinou que sigue formando parte do que 

es como persoa e como profesor/a?  

• E como foi o peor profesor/a? 

• Como te trataba? 

• Fíxoche dano? 

 



A experiencia de … 

  Steinbeck: 

"He tenido muchos profesores que me contaron cosas que pronto 

olvidé, pero sólo tres que crearon en mí algo nuevo, una nueva 

actitud, un nuevo anhelo (...) Mis tres grandes profesores tenían 

algo en común: amaban lo que estaban haciendo (...) catalizaban 

un ardiente deseo de saber. Bajo su influencia se ampliaban los 

horizontes, desaparecía el miedo y se llegaba a conocer lo 

desconocido.” 

 



A experiencia de … 

  Cristina Pato: Artigo  «La Voz de Galicia» (13 outubro 

2017) 

 



• Os peores destacan por: 

1º) Humillar e ridiculizar. 

2º) Ser aburridos.  

• Os mellores destacan por: 

1º) O entusiasmo que transmitían acerca do que ensinaban. 

2º) Axudar a confiar nas propias posibilidades e transmitir o 

desexo de seguir aprendendo toda a vida. 

3º) A dispoñibilidade para axudar a resolver os conflitos de 

forma xusta.     

 

 

Estudo: 

«Los mejores y peores profesores en el recuerdo de los adultos» 

(Díaz-Aguado y Martínez, 2008) 



Que pasa no proceso da aprendizaxe? 

• Proceso 

• Vínculo 

• Medos, resistencias, obstáculos 

• O erro 

• O social 

• Que pensamos doutro na relación educativa 

 



Autoridade  

(M. Cucco) 
 

“O exercicio daquela función que delimita os lugares de 

cada un/unha en función das necesidades (de 

alumnado e profesorado).  

Dende este punto de vista, a autoridade lexitímase 

desde a especial consideración das necesidades de 

cada un/unha.”  

 



Autoridade – Límites 

 
O O límite … 

O Para coidar a norma 

O Para coidar a tarefa 

O Para medrar 

O Para indicar e lembrar cal é o lugar e as 

necesidades de cada quen 

O Unha necesidade vital 

 

Como? Co poder coercitivo? Ou ... 

 



Autoridade – Poder  
(Díaz -Aguado) 

• Poder de referencia e identificación, para educar en valores e 

repartindo o protagonismo do alumnado. 

• Poder de recompensa, axudando ao alumnado a conseguir os 

resultados académicos que desexa nas materias avaliables. 

• Poder lexítimo, mediando como autoridade xusta na resolución 

dos conflitos que xorden na aula. 

• Poder de experto/a, amosando unha relación co saber 

determinada e que se pode incrementar a través das tarefas nas 

que lle pide ao propio alumnado que desempeñe o papel de 

experto/a.  



 Características 
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Reactivo 

 Deixan que o alumnado controle o esquema das interaccións na clase sen 
intentar compensar a desigualdade de oportunidades. 

 Dispoñen de escasos recursos para adaptarse con eficacia á diversidade e 
para previr os conflitos, que derivan en comportamentos perturbadores e 
escaladas coercitivas. 

 Manifestan recoñecemento cando un/unha alumno/a realiza a súa tarefa 
correctamente (sempre hai un pequeno grupo que nunca ou case nunca 
consigue obter éxito nin recoñecemento). 

Proactivo 

 Capacidade para previr os conflitos e deter o comportamento perturbador, 
teñen e transmiten expectativas positivas, flexibles e precisas que empregan 
para individualizar a ensinanza e facela máis eficaz. 

 Logran que todo o alumnado participe na dinámica xeral da clase e empregan 
recursos eficaces para adaptala á diversidade. 

 Un dos seus obxectivos é facer realidade a igualdade de oportunidades. 
 Dispoñen dun amplo repertorio de recursos docentes que lles permiten 

adaptar a ensinanza a todo o alumnado: manifestando, por recoñecemento a 
todos/as eles/as, e especialmente a aqueles/as que máis o precisan, 
deixándolles pensar durante o tempo necesario para responder ás preguntas 
expostas ou proporcionándolles pautas para que cheguen a resolver as 
dificultades. 

Sobre 
reactivo 

 Non se consideran a si mesmos/as responsables do que lles sucede ao seu 
alumnado.  

 Cren que o seu papel limítase a presentar a información e avaliar o 
rendemento.  

 Tratan ao alumnado como si as diferenzas de capacidades entre eles/as 
fosen superiores ao que realmente son.  

 Expresan recoñecemento unicamente ao alumnado de maior rendemento, 
que non obstaculizan o seu rol de profesor/a e, só se dirixen ao alumnado 
que lle resulta difícil para criticar a súa conduta. 

 



Caso práctico … 

• Parar e antes de reaccionar … 

• Ver que me di a tripa e observar. 

• Sorprender. 

• Descodificar / Peticións de axuda: 

o Obstáculo no proceso aprendizaxe: tipo de obstáculo. 

o Etapa evolutiva. 

o Problemática socio-familiar. 

o Problemática psicolóxica non resolta. 

• Devolver ao grupo e ao alumno/a a nivel individual para 

que non repita e repare. 

 



Contextualizando … 



 

“A disrupción refírese ao comportamento do alumno, alumna 

ou do grupo que busca romper o proceso de ensino–

aprendizaxe, que implícita ou explicitamente procura que este 

proceso non chegue a establecerse; a disrupción abarca 

distintos tipos de conduta que van contra a tarefa educativa 

propiamente dita, que retardan a aprendizaxe e fan que resulte 

máis difícil, que inciden de forma pouco desexable no clima de 

clase ao entorpecer e enturbar as relacións na aula, 

provocando conflitos interpersoais e repercutindo na relación 

que se establece entre o profesorado e o alumnado”.  

 

(N. Zaitegui) 

 



Algunhas pautas … 

 Recoñecer que non hai unha “receita” simple que funcione 

automaticamente. 

 Favorecer a atención do alumnado a través da forma de deseñar e 

desenvolver a clase.  

 Desenvolver alternativas positivas no contexto escolar coas que 

conseguir o que se busca co comportamento disruptivo e ensinar a 

rexeitalo.  

 Desenvolver habilidades alternativas no alumnado que lle permitan 

aproveitar as oportunidades positivas do contexto escolar.  

 Implicar ao alumnado na elaboración e aplicación das normas.  



Algunhas pautas … 

 Coidar a linguaxe non verbal.  

 Evitar as “escaladas coercitivas”. 

 Aproveitar o conflito como unha oportunidade para ensinar a 

resolvelo.  

 Mellorar a eficacia educativa das medidas correctoras inseríndoas 

nun esquema de resolución de conflitos.  

 Dispoñer da axuda dun equipo mediador para os casos máis 

difíciles. 

 Desenvolver un esquema de cooperación entre o profesorado de 

cada centro, que axude a estender as mellores prácticas e a reducir 

a tensión e o desgaste. 



Relacionadas coa 

aprendizaxe 

Relacionadas coa 

convivencia 

 Falta de rendemento 

 Molestar na clase 

 Absentismo 

 Falta de respecto 

 Conflito de poder 

 Violencia 

Condutas disruptivas 



Ante as condutas disruptivas RELACIONADAS COA 

APRENDIZAXE, podería ser que o/a alumno/a sinta … 

• Un rexeitamento pola aprendizaxe escolar? 

• Un desaxuste entre os obxectivos do centro e os seus logros? 

• Que os obxectivos do centro atópanse moi lonxe da súa realidade, 

da súa cultura experiencial e dos seus intereses? 

• Que existe distancia entre os seus intereses e o que imparte o 

profesorado pola súa obriga curricular? 

• Que non se atende á diversidade? 



Ante as condutas disruptivas RELACIONADAS COA 

CONVIVENCIA, podería ser que o/a alumno/a … 

• Descoñece como comportarse? 

• Necesite interiorizar as normas como algo necesario para a 

convivencia? 

• Non teña ou teña escaso desenvolvemento das súas HHSS? 

• Non sexa quen de controlar a súa frustración, a súa emoción, a súa 

impulsividade e por isto reacciona con violencia? 

• Use a violencia para conseguir cousas ou modificar o 

comportamento dos/as compañeiros/as? 

• Sinta que está nunha relación de dominio–submisión respecto ao 

profesorado ou que non hai un criterio sólido respecto as normas? 



Descodificar … para que e como? 

 Para que pare  

 Para resolver 

 Para atender a necesidade 

 Creando espazos e tempos para escoitar e falar 



Alumnado –Profesor/a ou titor/a 

Obxectivo Pautas 

Crear un espazo para falar e 

escoitar (Reflexionar, reparar 

consecuencias) 

Decidir momento e lugar 

comentando que hai unha 

preocupación e unha oportunidade 

Detectar como se situa ante a 

realidade (F-R // V-R) 

Escoitar silencio, non sei, versión, ... 

Describir feitos, sentimentos 

consecuencias e empatizar 

Preguntar 

Aprender da situación, 

responsabilizarse 

Explicar segundo proceda, etapa, V-

R, autonomía, ... 

Reparar e consecuencias (familia) Acordar que, como e cando 

preguntando 

Compromiso e seguimento Acordar que, como, cando 

preguntando 



Familia –Profesor/a - titor/a 

Obxectivo Pautas 

Detectar como se sitúan ante a 

realidade (F-R // V-R) 

Escoitar as demandas, as versións 

e preocupacións. Limitar se hai 

agresividade 

Xerar un clima de cooperación Definir ámbitos e funcións 

diferentes e obxectivo común 

 

Dar lugar ao alumno/a, se procede, 

coidando ansiedades. 

Incorporalo á reunión explicando o 

motivo dende a empatía 

Dar valor ao que fixo para que pare 

e rectifique 

Que explique, que exprese 

sentimentos e busque solucións 

Asumir compromisos Repartir responsabilidades 

Concretar seguimento Próxima entrevista e tarefas 



Profesorado - Titor/a 

Obxectivo Pautas 

Identificar e dar lugar á queixa 

delimitando o lugar e o momento 
Escoitar, devolver, limitar, ... 

Expresar e compartir sentimentos Empatizar e favorecer o desafogo 

Favorecer un cambio de mirada 
Explicar a situación e a 

necesidade do/a alumno/a 

Responsabilizar e implicar para 

cooperar e repartir as tarefas 
E que tal se ...? Poderíamos ...? 



marivi@edu.xunta.es 

IES do Milladoiro: 88167863 

GRAZAS!! 


