
 

 

Proposta de “Só lles falta falar” para centros escolares 

 

O noso programa “Visitas” é axeitado para calquera idade. Os contidos adáptanse  as 

necesidades didácticas e pedagóxicas de cada grupo de idade.  

En educación infantil e primaria incídese mais no taller de perderlle o medo os cans 

para que os rapaces aprendan a achegarse a os cans e distingan as sinales de perigo real das 

que non o son. Nos adolescentes incidimos no coñecemento dos cánidos como animais de 

manada que non usan a violencia para relacionarse. 

 Prantexamoslle que a linguaxe das sinales de calma e o mecanismo inhibidor da 

agresividade. Parécenos especialmente importante trasladar a mensaxe da convivencia sen 

violencia. Un can non e un arma e é unha opción de ocio social e interxeneracional, isto fai esta 

opción única, xa que noutro contesto os adolescentes fuxan das relacións sociais 

interxeneracionais.  

O programa visitas completase sempre con contidos de bioloxía, de coñecemento do 

medio, de linguaxe non verbal, de convivencia cidadán, lectura, psicomotricidade, … . 

 

Contidos Xerais 

1ª Interacción  

Area de coñecemento 

 

- Coñecementos de cinoloxía. A función fai a anatomía. Distintos tamaños, funcións 

e reaccións dos cans. 

Aplicación didáctica 

 

- Acariñar, cepillar, tocar todo o corpo. 

- Os cans fan coa boca o que nos facemos coas mans. 

2º Interacción  

Area de coñecemento 

 

- Ser un bo lobo alfa.  Qué é para un can obedecer? Porqué ten que facelo? 

 



 

 

 

Aplicación didáctica 

 

- Manexar un can. Coller ben una correa. Andar, parar. 

 

3ª Interacción  

Area de coñecemento 

- Distinguir conductas normais das agresivas 

Aplicación didáctica 

- Linguaxe canino. O recreo dos cans. Cómo fan amigos? Cómo me fago amigo eu da 

manada? 

- Socializar a os nenos normalizando a interacción coa conduta natural dos cans. 

 

4ª Interacción  

 

Area de coñecemento 

- Tenencia responsable. 

- Coñecelo abandono. De onde veu o teu can e tódolos que viñeron? 

-  A raza da calidade? Recoñeces calidades agora que os coñeces? 

Aplicación didáctica 

- Ten fame, ten dor, ten pupas. 

 

5ª Interacción  

Area de coñecemento 

- Dominancia social 

Aplicación didáctica 

- Cómo é o cole dos cans?Quén e a profe?Aprendizaxe, reflexos condicionados, 

alelomimetismo. 

- Se non falan, Cómo entenden? Porqué no cole comen caramelos? 

 


