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 Resumo  A importancia do comportamento antisocial e a preocupación 
social que suscita fan necesario o estabelecemento de medidas 
de prevención. Se a isto se engade a ausencia de intervencións 
precoces sistemáticas e avaliadas fai máis perentoria dita necesi-
dade. O programa Aprender a Convivir está dirixido a alumnado 
de primeiro curso de Educación Infantil. O obxectivo principal é 
o desenvolvemento da competencia social como mecanismo de 
protección perante o desenvolvemento do comportamento an-
tisocial. O estudo intégrase nun deseño cuase-experimental pre-
post con grupos experimental e control. Os resultados obtidos 
mostran unha mellora na competencia social dos nenos do grupo 
experimental así como unha redución dos indicadores asociados 
ao comportamento antisocial.

 Palabras Chave competencia social, comportamento antisocial, intervención pre-
coz, infancia.

orixinais: violencia
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INTRODUCIÓN

O comportamento antisocial nas súas diver-
sas manifestacións é cada vez máis un moti-
vo de preocupación educativa e tamén social 
(Benítez e Justicia, 2006). Nos últimos anos, 
realizáronse diversos estudos sobre o tema e 
promovéronse iniciativas para levar a cabo 
actuacións que tratan de remedialo. Así, para 
o caso da violencia, no noso país, moitos 
centros escolares deseñaron planos de con-
vivencia (con este ou outro nome) nas diver-
sas Comunidades Autónomas que tratan de 
ocuparse do problema. Porén, moitas destas 
actividades tiveron ou teñen só un carácter 
puntual, administrativo ou sancionador. Son 
aínda poucas as accións de certa amplitude e 
de continuidade no traballo co alumnado, o 
profesorado ou os pais. E menores son aínda 
as iniciativas de actuación que se incorporan 
ao currículo formal da educación nalgunha 
das súas etapas ou niveis. Tamén hai que di-
cir que non dispomos de moitos programas 
consistentes dos que se teña probado a súa 
eficacia na redución dos comportamentos 
conflitivos e violentos. Eron (1990) mostrou 
que as condutas agresivas que non son tratadas 
antes dos oito anos aumentan a imunidade 
para levar a cabo máis tarde intervencións de 

carácter específico e, ademais, cristalizan en 
condutas delictivas, abuso de drogas ou desor-
des crónicas durante a idade adulta. Este feito 
pon de manifesto a necesidade de desenvolver 
programas de prevención en idades precoces. 
Máis aínda, se considerarmos que nestes anos 
moitos nenos –cada vez a escolarización se 
produce a idades máis precoces–, se enfrontan 
ás primeiras interaccións cos seus iguais e a 
unha separación dos pais e do fogar durante 
boa parte do tempo de cada xornada (Olweus, 
Block e Radke-Yarrow, 1986). Apesar destes 
datos, é xustamente na etapa da Educación 
Infantil onde menos esforzos se inverteron 
para deseñar e implementar programas de 
prevención que aborden a problemática do 
comportamento antisocial. 

A oferta de programas de prevención é 
máis ampla en países do ámbito anglosaxón. 
Entre os programas dirixidos ao alumnado 
de primaria o Seattle Social Development Pro-
ject (Hawkins, Catalana, Kosterman, Abbott 
e Hill, 1999) e o LIFT (Reid, Eddy, Fetrow e 
Stoolmiller, 1999) son dous bos exemplos. Os 
programas para a etapa de educación infantil 
(de 3 a 6 anos) están menos desenvoltos. Xe-
ralmente, estes programas centran a atención 
na resolución de problemas, no autocontrol e 

 Abstract The importance of antisocial behavior and the social concern that 
it arouses make necessary the establishment of prevention mea-
sures. Furthermore, this necessity becomes imperative because of 
the lack of assessed and systematic early interventions. The pro-
gram Learning to Coexistance is directed to 3 years old students. 
The main goal is to develop social competence as protective factor 
of antisocial behavior development. The study presents a pre-post 
quasi-experimental design with experimental and control groups. 
The results show an improvement of social competence as well as 
a reduction of antisocial behavior indicators among experimental 
group members’.

 Keywords social competence, antisocial behavior, early intervention,  
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Figura 1. FACTORES DE RISCO SEGUNDO WEBSTER–STRATTON E TAYLOR (2001)
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no desenvolvemento de competencias cogni-
tivas, emocionais e sociais. Como exemplos 
podemos citar o Second Step (Committe for 
children, 1991) e The Incredible Years (Webster-
Stratton e Reid, 2004) que teñen como obxec-
tivo previr a agresión e mellorar a competencia 
social, emocional e académica. 

A finalidade dos programas preventivos 
estriba, por un lado, en dotar os suxeitos de 
estratexias que garantan abordar con éxito 
comportamentos, actitudes e valores necesa-
rios para a vida social e a convivencia. E por 
outro, tamén serven para identificar os fac-
tores de risco e minimizar o efecto que estes 
poidan ter modificando as condicións que 
sitúan aos menores en perigo de desenvolver 
condutas problemáticas que dificultan un 
adecuado desenvolvemento social ( Justicia, 
Benítez, Pichardo, Fernández de Haro, García, 
Fernández, 2006). Webster-Stratton e Taylor 
(2001) destacan os seguintes factores de risco 
(Figura 1).

A presenza combinada de factores pode au-
mentar o risco de forma sinérxica (Webster-
Stratton e Taylor, 2001) e o impacto dun factor 
particular pode depender da presenza e núme-
ro de outros factores de risco. Así, por exem-
plo, o feito de que unha adolescente quede  
embarazada non ten por que ser inevitabel-
mente a causa dunha inadecuada adaptación 
do fillo (Hubbs-Tait, Osofsky, Hann e Culp, 
1994), aínda que se non se traballan certos fac-
tores de protección podería ser un final probá-
bel. Portanto, xorde a necesidade de fortalecer 
os factores de protección e minimizar o im-
pacto dos factores de risco (Benítez, Almeida 
e Justicia, 2005; Mc Cord e Tremblay, 1992). 
Neste sentido, Connor (2002) apunta que os 
factores poden clasificarse en: a) factores in-
dividuais de protección (locus de control in-
terno, adecuada autoestima, competencia aca-
démica e social,…) e de risco (temperamento 
forte, problemas de apego, contexto prenatal, 
desenvolvemento académico,…); b) factores 
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de catro e cinco anos, con obxecto de que a 
actuación se estenda a toda a segunda etapa 
da Educación Infantil (3-6 anos). O obxectivo 
xeral do programa é dotar ao neno dunha com-
petencia social suficiente coa que poder abor-
dar e solucionar situacións de conflito desde 
idades precoces. Se garantimos que o neno 
adquira dita competencia estamos actuando 
para prever o comportamento antisocial. Os 
obxectivos específicos dos diferentes blocos 
que o compoñen son os seguintes:
— Coñecer as normas da aula referentes á or-

ganización, respecto e boa prática.
— Potenciar o coñecemento intra e interper-

soal para desenvolver actitudes de axuda, 
de colaboración e respecto aos demais.

— Favorecer os procesos de comunicación 
verbal e non verbal promovendo a empatía 
e a asertividade.

— Desenvolver a escoita activa.
— Comprender a importancia de compartir 

para levarse ben cos demais. 
— Desenvolver actitudes de compañeirismo 

e amizade.
O programa Aprender a Convivir traballa 

diferentes habilidades sociais apropiadas para 
o estadio evolutivo dos nenos de tal modo que 
a dificultade dos contidos e as actividades au-
mentan co desenvolvemento do mesmo. O 
programa sérvese de personaxes imaxinarios 
que trasladan ao neno actitudes e valores. Estes 
personaxes actúan através da acción do mes-
tre utilizando títeres. Os protagonistas imaxi-
narios (Gavi, Kike e Lupi, son os nomes dos 
personaxes) narran aventuras, exemplifican 
condutas, e plantexan e resolven situacións e 
conflitos de forma positiva. Outras activida-
des realízanse con debuxos, músicas, contos, 
xogos e realización de debates en pequeno e 
grande grupo. Finalmente, as actividades com-
pleméntanse cun traballo de reforzo na casa. 
Isto supón a implicación dos pais no programa 
para lograr o apoio e a xeneralización das con-
dutas aprendidas. 

familiares de protección (boas relacións pais-
fillos) e de risco (funcionamento e estrutura 
familiar, estilos de crianza inadecuados); e c) 
factores extrafamiliares de protección (apoios 
externos, amigos…) e de risco (iguais des-
viados, deprivación social, violencia no ba-
rrio,…). Nesta liña, o desenrolar das habili-
dades sociais e a competencia social aparecen 
como un mecanismo de protección para facer 
frente aos factores de risco.

Segundo Monjas (2002), as habilidades 
sociais refírense a un conxunto de compor-
tamentos interpersoais complexos que se 
empregan na relación cos demais. Pola súa 
parte, a competencia social fai referencia á 
manutención da conduta adecuada nun con-
texto social. Desenrólase e aprende ao longo 
do proceso de socialización como resultado da 
interacción con outras persoas. E faise posíbel 
principalmente polos seguintes mecanismos: 
a) aprendizaxe por reforzo (as consecuencias 
da conduta) e b) aprendizaxe por modelos 
(Bandura, 1982). A promoción da compe-
tencia social favorece unha conduta prosocial 
que se caracteriza por unha adecuada maneira 
de manexar e resolver os problemas interper-
soais, polo desenvolvemento da empatía, o au-
tocontrol, mellores relacións sociais, mellores 
resultados académicos… (Frey, Hirschstein e 
Guzo, 2000) e, á súa vez, limita a posibilidade 
de futuros comportamentos delictivos e con-
dutas agresivas.

A actuación preventiva pode xerar apli-
cacións de relevancia no contexto educativo 
que permitan que o comportamento infantil 
se axuste mellor ás demandas da familia e da 
escola, que se xeneralicen condutas e se con-
sigan importantes beneficios na prevención da 
agresión, a delincuencia e o abuso de drogas 
(Reid, Patterson e Snyder, 2002; Taylor e Bi-
glan, 1998). 

Neste contexto deseñamos o programa 
Aprender a Convivir dirixido ao alumnado de 
tres anos. E na actualidade, estamos traballan-
do tamén para ampliar o programa aos nenos 
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para reforzar os comportamentos aprendidos 
na escola e para xeneralizar condutas a outros 
contextos. Esta metodoloxía pretende con-
seguir que o neno reflexione, de acordo coa 
súa idade, sobre estes contidos. Poténciase a 
prática de certos comportamentos prosociais 
útiles para o desenvolvemento da competen-
cia social e, por súa vez, para a prevención de 
condutas antisociais.

O programa implementouse en varios 
centros de Educación Infantil. A continua-
ción, ofrecemos de forma resumida os resul-
tados da avaliación obtidos na fase piloto do 
primeiro ano de experimentación, con nenos 
de tres anos. Nesta fase, foron os propios in-
vestigadores, os que deseñaron o programa, 
que realizaron a aplicación en presenza do 
profesorado. Proximamente, despois do pro-
ceso de avaliación do segundo ano e unha vez 
elaborados definitivamente os recursos e ma-
teriais que conleva o programa, pretendemos 
que sexa o propio profesorado de Educación 
Infantil quen o leve a cabo como unha ferra-
menta máis das que integran o currículo de 
Educación Infantil de tres anos. 

MÉTODO

Participantes

105 alumnos de 3 anos de idade (1º de Edu-
cación Infantil) pertencentes a dous centros 
educativos de Granada de similares caracterís-
ticas. O grupo experimental está formado por 
52 alumnos (28 nenos e 24 nenas) e o grupo 
control por 53 (27 nenos e 26 nenas).

Instrumentos

§ A Escala de Observación en Educación Infan-
til –EOEI– (2004). (adaptado por García Ber-
bén, Pichardo, Benítez e García de K. Merrell, 
2002). Consta de 76 ítems agrupados en dúas 
escalas: competencia social e comportamen-

O programa está dividido en catro blocos: 
1) As normas e o seu cumprimento; 2) Sen-
timentos e emocións; 3) Habilidades de co-
municación, e 4) Axuda e cooperación. Cada 
bloco consta de 3 unidades semanais compos-
tas por dúas sesións cada unha. A duración 
semanal do programa é de 1 hora (media hora 
por sesión) e a implementación total abarca 12 
semanas do curso.

A consecución e manutención dos obxec-
tivos de cada sesión son reforzados directa-
mente mediante un programa de economía de 
fichas. Para o seu seguimento e control, nunha 
táboa de reforzos represéntanse os obxecti-
vos a avaliar e os nomes dos nenos. No co-
mezo de cada semana, os alumnos repasan os 
obxectivos traballados e reflexionan sobre o 
seu cumprimento. Por cada obxectivo logrado 
engádese un punto verde e retírase o punto se 
o neno considera non telo conseguido. 

Para lograr de modo máis eficaz as metas 
estabelecidas polo programa é preciso traba-
llar cos pais. A implicación da familia é vital 

O PROGRAMA SÉRVESE DE  
PERSONAXES IMAXINARIOS  
QUE TRASLADAN AO NENO  
ACTITUDES E VALORES. 
OS PROTAGONISTAS NARRAN 
AVENTURAS, EXEMPLIFICAN 
CONDUTAS, E PLANTEXAN E 
RESOLVEN SITUACIÓNS E CON-
FLITOS DE FORMA POSITIVA. 
OUTRAS ACTIVIDADES REALÍ-
ZANSE CON DEBUXOS, MÚSICAS, 
CONTOS, XOGOS E DEBATES EN 
PEQUENO E GRANDE GRUPO
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Deseño e Procedemento

A investigación correspóndese cun deseño 
cuase-experimental pre-post, con grupos con-
trol e experimental. Considerándose como 
variábel independente a participación no pro-
grama e analizando como variábeis dependen-
tes o sexo, a competencia social e os problemas 
de conduta. Para a análise dos resultados rea-
lizáronse análises da oscilación utilizando o 
programa estatístico SPSS na súa versión 
14.0. 

O estudo realizouse durante o curso aca-
démico 2006-2007 (Táboa 2). Entre novem-
bro e decembro tivo lugar a recollida de da- 
tos inicial (avaliación pre-intervención) unha 
vez que os mestres e educadores coñeceron e 
se familiarizaran cos nenos. A partir de xanei-
ro e durante doce semanas, implementouse o 
programa Aprender a Convivir para nenos de 
3 anos de idade. Todos os nenos participaron 
nel, sen distinción. Tras a fase de implemen-
tación, en maio-xuño realizouse a avaliación 
post intervención. O grupo control estivo 
formado por nenos de centros de educación 
infantil de similares características que os ne-
nos do grupo experimental. Foron avaliados 
en outubro e maio, mais non tiveron participa-
ción no programa. Así púidose comprobar que 
as mudanzas producidas nos nenos do grupo 

to antisocial. A escala de competencia social 
componse das subescalas de cooperación so-
cial (.930), interacción social (.889) e indepen-
dencia social (.839). Pola súa parte, a escala de 
comportamento antisocial presenta as subes-
calas de exteriorización de problemas (.967) e 
interiorización de problemas (.892).

§ O Child Behaviour Checklist (CBCL-TRF) 
(Achenbach, 2000). O cuestionario está com-
posto por 100 ítems distribuídos en 7 factores 
que miden a conduta antisocial: reactividade 
emocional, ansioso-depresivo, queixas somá-
ticas, timidez, problemas de atención, com-
portamentos agresivos e outros problemas.

Táboa 1. DISTRIBUCIÓN POR  
SEXO DOS GRUPOS  
EXPERIMENTAL E CONTROL

Grupos Total

Experim. Control

Sexo
M 28 27 55

F 24 26 50

Total 52 53 105

Táboa 2. CRONOGRAMA E DESEÑO  
DE INTERVENCIÓN DO PROGRAMA

Outubro Nov-decembro Xaneiro-abril Maio-xuño

Grupo 
Experimental Observación Medida Pre-Int. 

(EOEI & CBCL)
Aplicación  
Programa

Medida Post-Int. 
(EOEI & CBCL)

Grupo Control Observación Medida Pre-Int. 
(EOEI & CBCL) — Medida Post-Int. 

(EOEI & CBCL)
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no grupo control e a comparación entre am-
bos grupos (táboa 5) mostra diferenzas signi-
ficativas en todas as variábeis de competencia 
social analizadas. O alumnado que participa 
no programa (grupo experimental) obtén 
significativamente maiores puntuacións en 
coopera ción social (t=4.847; p<.001), inte-
racción social (t=13.976; p<.001) e indepen-
dencia social (t=5.684; p<.001). Por outra 
parte, o alumnado do grupo control, presenta 
niveis significativamente máis elevados que o 
alumnado do grupo experimental en exteriori-
zación de problemas (t=-4.231; p<.001) e inte-
riorización de problemas (t=-7360; p<.001).

Análise do comportamento antisocial

Observando a táboa 6 compróbase a exis-
tencia de diferenzas significativas entre as 
puntuacións obtidas polo alumnado antes e 
despois de participar no programa de inter-
vención en relación cos problemas de conduta 
antisocial analizados. Tras participar no pro-
grama, o alumnado reduce significativamente 
a súa puntuación en reactividade emocional 
(t=3.072; p<.003), en ansiedade-depresión 
(t=3.272; p<.002), timidez (t=4.128; p<.001), 

experimental eran debidas á participación no 
programa e non ás características evolutivas 
dos mesmos ou ao resultado da acción dos 
seus pais e profesores. 

A descrición dos blocos temáticos, obxec-
tivos, módulos e outros elementos básicos do 
programa preséntanse na táboa 3.

RESULTADOS

Análise da competencia social.

A comparación entre as medidas pre e post-
intervención sinalan a existencia de diferenzas 
significativas en todas as variábeis analizadas 
(Táboa 4). Os nenos e nenas do grupo expe-
rimental, obteñen puntuacións significativa-
mente máis elevadas en cooperación social (t= 
-2.322; p<.023), interacción social (t=-5.480; 
p<.001) e independencia social (t=-2.663; 
p<.001) trala súa participación no programa. 
Polo contrario, obteñen puntuacións significa-
tivamente inferiores na fase post-intervención 
en exteriorización (t=3.479; p<.001) e en inte-
riorización de problemas (t=-2.325; p<.023). 

A análise das puntuacións obtidas na fase 
post-intervención no grupo experimental e  

Táboa 3. BLOCOS E MÓDULOS DO PROGRAMA  
APRENDER A CONVIVIR

Obxectivo Idade Duración Módulos

Construír  
competencias sociais 3 anos

— 12 semanas 
— 2 sesións / semana 
— 30' por sesión

— 4 módulos 
— 3-4 contidos 
— 6 sesións

Módulos

Módulo 1 
AS NORMAS E O SEU 
CUMPRIMENTO

Módulo 2 
EMOCIÓNS E 
SENTIMENTOS

Módulo 3 
HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN

Módulo 4 
AXUDA E  
COOPERACIÓN
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Táboa 5. COMPARACIÓN ENTRE O GRUPO CONTROL E EXPERIMENTAL  
EN COMPETENCIA SOCIAL NA FASE POST-INTERVENCIÓN

Competencia Social Media D.T t p

Cooperación social
Exper. 33.23 3.04

4.847 .001
Contr 28.47 5.68

Interacción social
Exper. 31.58 2.67

13.976 .001
Contr 20.83 4.98

Independencia social
Exper. 31.46 2.83

5.684 .001
Contr 26.87 4.27

Exteriorización problemas
Exper. 9.65 10.02

-4.231 .001
Contr 24.37 20.68

Interiorización problemas
Exper. 2.38 3.39

-.7360 .001
Contr 13.80 10.00

Táboa 4. DIFERENZAS PRE E POST-INTERVENCIÓN EN COMPETENCIA SOCIAL.  
grupo experimental (n=52)

Competencia Social Media D.T t p

Cooperación social
Pre 28.88 7.30

-2.322 .023
Pos 30.66 8.40

Interacción social
Pre 24.44 5.95

-5.480 .001
Pos 28.97 6.58

Independencia social
Pre 27.02 4.73

-2.663 .010
Pos 29.03 6.17

Exteriorización problemas
Pre 20.42 18.59

3.479 .001
Pos 13.35 16.18

Interiorización problemas
Pre 8.25 7.74

2.325 .023
Pos 5.40 8.71
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problemas de atención (t=5.336; p<.001), 
comportamento agresivo (t=5.433; p<.001) 
e outros problemas de comportamento (t= 
6.783; p<.001). Porén, non se observan di-
ferenzas significativas entre as puntuacións 
pre e post-intervención en queixas somáticas 
(t=1.981; p<.052). 

Para comprobar se a redución de proble-
mas de conducta se debía ao efecto do progra-
ma de intervención realizouse unha compara-
ción entre as puntuacións obtidas polo grupo 
control e as obtidas polo grupo experimental 
na fase post-intervención (táboa 7).

Realizada a proba de diferenza de medias, 
obsérvase que os alumnos do grupo experi-
mental obteñen puntuacións significativamen-
te máis baixas en reactividade emocional (t= 
-4.818; p<.001), queixas somáticas (t=-3.987; 
p<.001), timidez (t= -4.857; p<.001), proble-

Táboa 6. DIFERENZAS PRE E POST-INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE CONDUTA.  
Grupo experimental (n=52)

Problemas Conduta Media D.T t p

Reactividade Emocional
Pre .73 1.39 3.072 .003
Pos .33 .82

Ansiedade-depresión
Pre 1.68 1.72 3.272 .002
Pos 1.06 1.74

Queixas somáticas
Pre .35 .80 1.981 .052
Pos .12 .56

Timidez
Pre 2.13 2.99 4.128 .001
Pos 1.07 2.12

Problemas de atención
Pre 3.31 3.55 5.336 .001
Pos 1.91 3.08

Comportamento agresivo
Pre 7.20 9.03 5.433 .001
Pos 3.88 6.08

Outros problemas
Pre 5.34 5.09 6.783 .001
Pos 2.24 3.25

mas de atención (t=-3.554; p<.001) e outros 
problemas (t=-4.344; p<.001). Polo contra-
rio, non se observan diferenzas significativas 
en ansiedade-depresión (t=-1.677; p<.108) e 
comportamento agresivo (t=-1.662; p<.101). 

CONCLUSIÓNS

A análise dos resultados obtidos trala avalia-
ción do programa Aprender a Convivir mostra 
que os suxeitos do grupo experimental eran 
máis cooperativos, sabían compartir, escoi-
taban e respectaban aos adultos. Á súa vez, 
sabían pedir axuda cando a precisaban, pe-
dían perdón, recoñecían os sentimentos dos 
demais, adaptábanse ben socialmente cos seus 
compañeiros de aulas e eran máis independen-
tes na realización das súas actividades. Porén, 
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mentos agresivos tanto físicos como verbais, 
sendo efectivos para eles os castigos. No en-
tanto, tamén trala aplicación do programa non 
se observaron diferenzas nos nenos no que se 
refire ás queixas somáticas, sendo certo que a 
esta idade foi máis difícil mellorar este aspec-
to, pois, como indican Lara e Benito (2007), 
a esta idade é moi frecuente que se dean no 
neno dores de barriga, de cabeza ou vómitos, 
ao separarse dos seus pais para ir á escola ou 
cando se sinte mal por algún motivo. Non obs-
tante, ao aumentar a idade estas molestias van 
desaparecendo, aínda que o programa non se 
centrou especificamente nesta cuestión.

Hai que destacar que o feito de non existir 
diferenzas entre o grupo control e o experi-
mental no comportamento agresivo mais si 
na exteriorización de problemas, se debe a que 
a primeira variábel abarca e mide outros pro-
blemas que non son unicamente agresións físi- 
cas, como o feito de mostrarse impaciente o 

as puntuacións das variábeis que se referían 
a condutas antisociais diminuían significati-
vamente trala intervención. Por un lado, eran 
máis reflexivos antes de actuar, agredían en 
menor medida ou nada aos demais, non preci-
saban chamar a atención tan frecuentemente, 
non mentían con frecuencia, nin eran tan ca-
prichosos. E, por outro, non tiñan problemas 
á hora de facer amigos, non se isolaban e ac-
tuaban coma nenos da súa idade.

Os resultados do CBCL indican que, des-
pois de ter participado no programa, os nenos 
e nenas de 3 anos reaxían sen pór mala cara 
perante o que non lles gustaba, queixábanse 
menos, non se mostraban tensos, nin ner-
viosos, ansiosos ou tristes sen xustificación 
aparente, demostraban interese e afecto polos 
demais, sen ter medo ao ridículo, sendo ca-
paces de estar quietos se a situación o esixía 
(por exemplo, cando o mestre explicaba), dis-
traíanse menos, mostraban menos comporta-

Táboa 7. COMPARACIÓN ENTRE O GRUPO CONTROL E EXPERIMENTAL  
EN PROBLEMAS DE CONDUTA NA FASE POST-INTERVENCIÓN

Problemas Conducta Media D.T t p

Reactividade Emocional
Exper. .50 1.030

-4.818 .001
Contr. 2.08 1.842

Ansiedade-depresión
Exper. 1.23 1.657

-1.677 .108
Contr. 1.92 1.809

Queixas somáticas
Exper. .00 .000

-3.987 .001
Contr. .45 .808

Timidez
Exper. .58 .945

-4.857 .001
Contr. 2.61 2.676

Problemas de atención
Exper. 1.38 2.316

-3.554 .001
Contr. 3.73 2.919

Comportamento agresivo
Exper. 4.04 4.228

-1.662 .101
Contr. 5.73 4.119

Outros problemas
Exper. 2.27 2.308

-4.344 .001
Contr. 6.80 6.717
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neno cando quere algo, non sentir culpabili-
dade cando fai algo mal ou ser egoísta.

Todas estas melloras producidas nos nenos 
despois de ter participado, xustifican a impor-
tancia do programa Aprender a Convivir na eta-
pa educativa correspondente ao segundo ciclo 
de educación infantil, xa que o seu obxectivo 
principal é a prevención. Pretende estabelecer 
as bases necesarias para que non teñan lugar 
comportamentos inadecuados no futuro, do-
tando así aos nenos e nenas dun amplo reper-
torio de habilidades sociais que propiciarán un 
adecuado axuste social na súa vida futura.
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