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1. PRESENTACIÓN
O programa de Educación en Valores “CINENSINO” dirixido a 4º, 5º e 6º da E.P. englóbase dentro do con-

texto de Educación para a Saúde e pretende ser un instrumento complementario nesta área e dentro 
do actual sistema educativo. Para iso, o programa debe ser asumido polo centro educativo ao que se lle 
facilita asesoramento, medios e formación imprescindible para que sexa impartido polo propio profe-
sorado.

CINENSINO xurde da necesidade de estruturar un programa de accións preventivas no eido escolar a través 
da Educación en Valores, seguindo os criterios do Plan de Trastornos Adictivos de Galicia 2011-2016, 
da Estratexia Nacional sobre Drogas (PND) e do Observatorio Europeo de Drogodependencias e To-
xicomanías (OEDT). 

1.1. O EIDO ESCOLAR
O eido escolar posúe un interese especial para a formación en valores e constitúe un contexto privilexiado 

para impartir programas estruturados ao longo do tempo. Algunhas das vantaxes que ofrecen os centros 
educativos para traballar nesa tarefa son:

a) A institución educativa acolle durante uns anos á práctica totalidade da poboación xove e adolescen-
te, é este sector da poboación o considerado como de maior risco en canto ao inicio de comporta-
mentos de risco.

b) O eido escolar é a principal instancia socializadora, xunto coa familia, o que lle permite integrar a 
educación en valores de xeito natural na función educativa xeral.

c) Por razóns de idade, esta poboación é bastante homoxénea e especialmente educable, de maneira 
que se poden impartir coñecementos, adquirir actitudes e establecer certos hábitos de xeito gradual 
e persistente.

d) A escola pode detectar problemas temperáns e orientar cara a alternativas máis adaptativas e enri-
quecedoras, contando coa participación dunha serie de mediadores sociais moi amplo: profesores, 
alumnos, psicólogos, familia; así como outros axentes sociais que actúan en conexión co contorno 
escolar.

1.2. DESTINATARIOS
Alumnado

O programa “CINENSINO” para o 2º e 3º ciclo de EP vai dirixido a poboación escolarizada do 4º,  5º e 6º 
cursos da EP con idades comprendidas entre os 8 e 11 anos e concibe ao alumnado destas idades como 
actor e receptor das propostas de formación en valores debido a que:

z Este é o período crítico na formación de crenzas e actitudes.
z Nesta etapa aumenta a curiosidade e a autoexperimentación.
z Este intervalo da poboación escolar representa a idade de maior risco para inicio de condutas espo-

rádicas de abuso que poden establecer pautas de comportamento que xeneren trastornos aditivos.
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Profesorado

Ningún programa dirixido ó eido escolar, por ben deseñado que estea tanto a nivel teórico coma práctico, será 
efectivo sen a participación activa do profesor, auténtico executor e catalizador do programa. O nivel 
de implicación do profesorado é determinante na eficacia do programa debido a varias razóns, a saber:

z O seu coñecemento de primeira man do/a alumno/a e do seu nivel de desenvolvemento.
z A súa maior dispoñibilidade e facilidade de acceso ao alumnado.
z O feito de ser experto en tecnoloxía educativa e provedor de ferramentas pedagóxicas ao alumnado.
z A súa capacidade de ser promotor de valores.

1.3 OBXECTIVOS
O propósito do programa é proporcionar principios, orientacións e ferramentas para o desenvolvemento in-

tegral da persoa, implementando actividades dirixidas á práctica de valores e ao desenvolvemento de 
habilidades sociais dentro da aula, no fogar e no ámbito social, coa finalidade de xerar unha transfor-
mación progresiva nos valores, actitudes e comportamentos do alumnado que actúen como factores de 
protección fronte aos procesos aditivos.

Obxectivos xerais

z Fortalecer nos/as alumnos/as os recursos persoais, familiares e sociais que lles permitan manexar-
se adecuadamente en situacións de risco.

z Promover o desenvolvemento de actitudes e valores favorecedores da saúde e a ocupación enrique-
cedora do tempo mediante lecer e deportes.

Obxectivos específicos

Se desenvolverán cada ano segundo a selección das películas a través de cadanseu módulo. Para o curso 2018-
2019 serán os seguintes:

z Acadar as metas co propio esforzo.
z O traballo en grupo fronte ás adversidades. 
z O valor da amizade e a familia.
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2. ESTRUTURA DO PROGRAMA

2.1 MATERIAIS DIDÁCTICOS E METODOLOXÍA

O programa CINENSINO estrutúrase a través de tres unidades didácticas que se desenvolven ao longo do 
curso escolar (unha por trimestre) e se corresponden con cada unha das tres películas de que consta o 
programa. Cada unidade didáctica baséase e articúlase en función de cada película, tendo en conta que 
debe ser de recente aparición, susceptible de tratar algún dos temas que consideramos de interese nesa 
unidade e que sirva de punto de arranque para o traballo na aula. As unidades didácticas deben de ter un 
formato atractivo tanto no deseño como a maquetación para facilitar a participación do/a alumno/a, ser 
de fácil aplicación, ter un carácter secuencial para desenvolver todos e cada un dos aspectos a traballar, e 
deben de ter un compoñente lúdico-formativo utilizando linguaxe en clave positiva. Á súa vez, a unidade 
didáctica componse dun “Manual do profesorado” e un “Caderno do alumnado”.

2.1.1  MANUAL DO PROFESORADO

Estrutúrase  como segue, unha primeira parte introdutoria referente á película visionada, a definición dos 
obxectivos que se perseguen e as explicacións das actividades que deben realiza-los/as alumnos/as di-
vididas por seccións temáticas e precedidas dunha explicación da actividade, os obxectivos propostos 
con esa actividade e as orientacións de aplicación. Por outra parte, o manual é unha proposta de traballo 
aberta, de maneira que é posible introducir modificacións e ampliacións se o profesor o considera opor-
tuno

2.1.2 CADERNO DO ALUMNADO

No “Caderno do alumnado” se presenta información, exercicios e actividades que deben ser realizadas polos 
alumnos, nalgúns casos de maneira individual e noutros en pequenos grupos. Algunhas delas precisan 
explicacións e encadramentos do profesor, outras se orientan á reflexión de forma lúdica por parte do 
propio/a alumno/a.

O obxectivo das unidades didácticas é favorecer a reflexión sobre os valores e actitudes que se destacan na 
película relacionándoos coa experiencia persoal dos/as alumnos/as, favorecendo o sentido crítico, pro-
movendo o debate e o traballo en grupos, adestrando en habilidades de vida e mostrando alternativas de 
lecer e deporte facilitadoras de novas experiencias.

Tanto o caderno do alumnado como o manual do profesorado comezan cun comentario cinematográfico acerca 
da película visionada no que se analizan os aspectos máis interesantes (trama argumental, actores, direc-
tor, época histórica, etc.) que introducen ao alumno/a na maxia do cinema e facilitan a extrapolación de 
situacións que se presentan na película á temática que nos interesa traballar en cada unidade didáctica.
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2.2 MEDIOS AUDIOVISUAIS. O CINEMA COMO FERRAMENTA PREVENTIVA
O programa “CINENSINO” utiliza o cinema como soporte e con fins didácticos ensinándolles ós/ás alumnos/

as actitudes e comportamentos máis saudables. Partindo das experiencias narradas na película, o cinema 
convértense en ferramenta pedagóxica e eixe dinamizador dos contidos do programa.

2.3 FORMATO AUDIOVISUAL

O programa Cinensino utiliza neste caso o formato de DVD, destinado a proxeccións en Cines, Auditorios, 
Casas de Cultura, etc ou ben no centro escolar participante. Cada unha das 3 proxeccións de que consta 
o programa terán carácter trimestral e  realizaranse cos medios propios do concello  ou centro escolar 
participante.

2.4 AVALIACIÓN: 
Tras a finalización do programa, o/a profesor/a deberá cumprimentar un cuestionario que deberá remitir ao 

programa “CINENSINO”, onde deberá valorar a selección de películas, o material didáctico e o des-
envolvemento proposto en cada unha das unidades didácticas, co obxecto de incorporar os cambios 
necesarios para mellorar a calidade do programa.

2.5 NORMAS DE APLICACIÓN: 
O programa “CINENSINO” implántase de forma grupal, constituíndo a unidade de acción os/as alumnos/as 

dunha clase ou grupo (20-24 individuos) xunto co seu/súa profesor/a. É facultade dos propios centros 
educativos decidi-los cursos que van participar no programa, permanecendo implicados no mesmo ó 
longo de todo o curso escolar. Se un centro ten varios grupos debe decidi-los que van participar, non 
podendo rotar con outros grupos, de sorte que sexan sempre os mesmos/as alumnos/as os/as que re-
ciban a totalidade do programa dese ano. Os centros escolares participantes deberán cumprir una serie 
de normas para a correcta aplicación do programa, que son as que seguen:

1. Os/As alumnos/as do centro escolar participante deberán acudir ao lugar donde se levarán a cabo 
as proxeccións acompañados polo/a docente encargado/a da aplicación das unidades didácticas na 
aula.

2. Deberán chegar á sala con tempo de antelación suficiente (15 min.) para acomodarse e evitar re-
trasos no comezo das proxeccións, así como esperar na porta a que os/as chame a organización do 
programa, co fin de realizar unha entrada ordenada.

3. Durante a proxección da película, os/as profesores/as responsables da actividade supervisarán o 
comportamento dos/das alumnos/as, para evitar que se produzan situacións de desorde, faltas de 
respecto aos compañeiros/as ou  actitudes que prexudiquen dalgunha maneira a calidade do visio-
nado da película.

4. É imprescindible a asistencia á totalidade das proxeccións por parte dos/das alumnos/as así como 
do profesorado que participa no programa.



PROGRAMA CINENSINO
Calle Méndez Núñez, nº 2. 2º Planta. 36.600. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra.

Tfno: 886-164.774. Fax: 981-590.185. Móvil: 617-488.328
Email: info@cinensino.com

7

5. Dado o carácter secuencial do programa, é necesaria a asistencia do mesmo grupo de alumnos/as co 
mesmo docente a cada unha das proxeccións.

 6. A cada docente faráselle entrega dun manual do profesorado e dun caderno do alumnado para a 
correcta aplicación do material. Aos alumnos/as entregaráselles o caderno de alumnado para traba-
llalo na aula. 

7. É necesario que a utilización dos materiais se faga de xeito inmediato despois de ver a película xa que 
disto depende parte do éxito na aplicación do programa.

8. O material didáctico seralle entregado a cada centro escolar coa suficiente antelación antes de cada 
unha das proxeccións e serán recollidas as devanditas unidades didácticas, debidamente cubertas, 
polos responsables do programa na proxección seguinte.

2.6 INSCRICIÓNS: 
As inscricións dos centros escolares no programa de Educación en Valores “CINENSINO” pódense facer na 

web www.cinensino.com ou entregando o cuestionario que a continuación se adxunta debidamente cu-
berto e envialo vía email, fax ou correo postal a:

PROGRAMA CINENSINO
C/MÉNDEZ NÚÑEZ Nº 2-2ª PLANTA
36600. VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA)
TFNO.: 886– 16.47.74
FAX:    986-59.01.85
CORREO ELECTRÓNICO: info@cinensino.com 
WEB: www.cinensino.com
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3. PROGRAMACIÓN PROVISIONAL CURSO 2018/2019*

LA CHICA DORMIDA
77 min.

Rosemary  Myers, AUSTRALIA, estreada en España no 2018

Finais dos 70. E final da infancia para  Greta, que non só acaba de aterrar nunha nova escola, senón 
que está a piques de cumprir quince anos e dicir adeus á inocencia. Mentres a súa nai prepara unha 
festa á que convida a todos os amigos (e inimigos) da súa filla,  Greta sente cada vez máis acosada por 
todos: pola súa irmá maior, os seus compañeiros de clase e mesmo polo seu único amigo, o perdedor 
Elliott. Entón, en metade da festa, ábrese unha caixa de música máxica e  Greta foxe ao bosque do seu 
inconsciente… para atoparse alí coas pantasmas da infancia e os medos de facerse adulto. Sobrevivirá?

LOS FUTBOLÍSIMOS 
95 min.

Miguel Ángel Lamata, estreada en España no 2018

Pakete, Helena e os seus compañeiros de colexio métense en todo tipo de aventuras nas que o seu 
enxeño e a súa amizade serán postos a proba. Todo para descubrir o misterio que podería acabar co 
seu equipo de fútbol e coa continuidade da cuadrilla. Son vítimas dunha conspiración ou é todo froito 
da casualidade? Chegou o momento de facer un pacto segredo e crear Os  Futbolísimos cun obxectivo 
claro: resolver o enigma e poder manterse xuntos.

EL VIAJE DE FANNY
94 min.

Lola Doillon, FRANCIA, estreada en España no 2018

 1943. Alemaña está a ocupar Francia. Fanny, de 13 anos, enviada a Italia polos seus pais xunto ás súas 
irmás pequenas a unha casa de acollida para nenos xudeus. Cando os Nazis chegan a Italia, son enviados 
urxentemente cara a Suíza para escapar do asedio. Fanny lidera un grupo de nenos, e involúcrase nunha 
perigosa viaxe a través da Francia ocupada para chegar á fronteira con Suíza. Entre os medos, a risa 
compartida e os encontros inesperados, o pequeno grupo está a aprender todo sobre a independencia 
e descobre a solidariedade e a amizade.

* O Programa Cinensino, resérvase o dereito de alterar a programación cando causas alleas á 
organización así o aconsellen.
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