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A SOLIDARIEDADE 

A solidariedade é o valor que vos 
propoñemos para traballar este ano. 
Cremos que é idóneo para afrontar 
un momento crucial na nosa historia 
social en que todos imos precisar 
dos demais, da súa capacidade 
para partillar e de abandonar todo 
egoísmo para avanzarmos xuntos 
cara ao futuro. Non estamos sós. 
Para ben ou para mal, partillamos 
este mundo e todo o que afecta a 
unha soa persoa, afecta aos demais. 
É especialmente importante cando 
falamos da vida dun neno. 

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS 

de España

CONTRA A POBREZA, AS DESIGUALDADES E A XUSTIZA
Os que traballamos no mundo da educación social ou no da 
educación, sabemos que coidar dun neno pode xerar unha 
imparable onda de marabillas para o mundo, mentres que 
non facelo pode ter consecuencias inimaxinables. Daquela, 
seguiremos defendendo os dereitos coa folla de ruta que 
nos marcan os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, 
que definen boa parte da nosa estratexia como Organización.

Neste eido, continuaremos educando en valores porque 
entendemos que agora é xustamente o momento de 
reforzalos, de investirmos nunha forza interior que é a que 
nunca nos van poder arrincar. Por iso este programa mantense 
despois de case 25 anos e tráevos, coma a primeira vez, o 
valor da solidariedade, sen perder un chisco de actualidade, 
no seu formato dixital e contemplando opcións para educar 
tamén desde o fogar. 

Como adoito, o programa deste ano divídese 
metodoloxicamente en tres bloques didácticos. O primeiro, 
dedicado ao ODS 1, de loita contra a pobreza, trata a parte 
máis próxima ás necesidades dos nenos, que condiciona 
dalgún xeito as súas posibilidades na vida. Sempre pensamos 
que se atopa afastado de nós, porén é algo co que convivimos 
e que vulnera o dereito de calquera neno a medrar con todo 
o necesario para o seu benestar. Asegurámosvos que imos 
loitar para que todos os nenos do noso país teñan alimentos, 
roupa e unha vivenda digna.

Conscientes de como cambiou o mundo en poucos meses, 
o ODS 10 centra o segundo bloque, que en Aldeas sentimos 
moi preto do noso traballo diario, na loita cotiá para minimizar 
as desigualdades, para que non existan fendas entre os 
dereitos duns e doutros na práctica dos seus dereitos á 
educación, á sanidade ou o acceso ao mundo laboral dos 
rapaces, especialmente aos que o teñen máis complicado 
porque están tutelados ou forman parte do sistema de 
protección á infancia no noso país.

Para terminar, achegaremos o concepto de xustiza social 
do ODS 16 no terceiro bloque. É a primeira vez na historia 
do programa no que abordamos un tema que a priori pode 
parecer complexo para as crianzas mais que, en cambio, 
impregna a súa realidade. Non esquecemos que, cando 
eramos nenos, tiñamos un estrito sentido da xustiza que, no 
camiño da gama de grises, foise esvaecendo ou matizando. 
Mais eles son máis sensibles que nunca a este concepto tan 
necesario nunha sociedade que se considera desenvolvida 
e que aspira a interiorizar a solidariedade entre os seus 
cidadáns.

Desexámosvos un curso cheo de aprendizaxe e optimismo. 
Se hai algo seguro é que o mundo sempre ha cambiar, mais 
nós seremos a constante. A nosa humanidade ten que 
constituír o piar dunha nova sociedade, en absoluto distante, 
sempre conectada no vital. Por favor, seguide contando 
coas nosas ideas e recursos para formar boas persoas que 
constrúan ese mundo incerto, mais que segue tendo tanto 
que ofrecer. 

https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/09/Un-mundo-comprometido-que-cuida-de-la-infancia-ok.pdf
https://www.aldeasinfantiles.es/actualidad/objetivos-desarrollo-sostenible
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NINGUNHA CRIANZA NACE PARA MEDRAR SOA

SOBRE ALDEAS

Un de cada dez nenos medra no mundo sen o coidado dos pais ou está en risco de perdelo. En 
España, son 300.000 os nenos que padecen esta situación, 1 de cada 25, algo que pon en grave 
risco o seu desenvolvemento emocional, físico e mental, e que atenta contra os seus dereitos 
fundamentais.
 
Aldeas Infantiles SOS traballa para proporcionar unha contorna familiar protectora a aqueles 
nenos que non poden telo e para fortalecer as familias vulnerables para que poidan coidar 
axeitadamente dos seus fillos e evitar, así, a súa posible separación. 

Aldeas Infantiles SOS, presente en España desde 1967, é unha organización internacional, 
privada, de axuda á infancia, sen ánimo de lucro, interconfesional e independente de toda 
orientación política. Fundouse en 1949 en Imst (Austria) e hoxe está presente en 136 países e 
territorios. 

O noso labor céntrase no desenvolvemento do neno ata que chega a ser unha persoa 
autosuficiente e integrada na sociedade. Traballamos para fortalecer as familias vulnerables para 
que poidan atender axeitadamente os seus fillo; protexemos os nenos que non poden vivir con 
seus pais, brindámoslles unha contorna familiar protectora onde   medren sentíndose queridos 
e respectados; e acompañamos os rapaces no seu proceso de maduración e independencia. O 
noso marco de actuación é a Convención de Nacións Unidas sobre os Dereitos do Neno.

Aldeas Infantiles SOS foi recoñecida co Premio Princesa de Asturias da Concordia 2016.

https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2020/07/Resumen-ejecutivo-el-derecho-a-crecer-en-familia.pdf
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://aldeasinfantiles.es
https://www.aldeasinfantiles.es/historia
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/actualidad/30-aniversario-de-los-derechos-del-nino
https://www.fpa.es/interactivos2016/aldeas-infantiles/
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O NOSO TRABALLO

Programas de protección
En convenio coas Comunidades Autónomas, 
garantiremos un medio familiar cando o núcleo 
biolóxico non o permita en:

Unha Aldea: cando o cativo non pode vivir 
cos pais, ofrecémoslle unha nova contorna 
familiar cunha persoa de referencia estable 
que lle ofrece os coidados e o afecto 
preciso para o seu desenvolvemento 
integral. Cada familia vive nun fogar, 
formado por un conxunto de casas onde 
residen grupos de irmáns, garantindo a 
non separación destes.

Acollemento familiar: se o neno forma 
parte dun programa de acollemento en 
familia allea, extensa ou profesionalizada, 
ofrecémoslles aos seus acolledores o 
apoio e o asesoramento, coidando sempre 
do interese do menor, dos pais biolóxicos 
e das familias que acollen.

Programa de Primeira Acollida e 
Valoración: é un recurso especializado que 
ofrece atención temporal e con carácter 
de urxencia aos nenos e adolescentes 
en grave situación de vulnerabilidade, 
mentres se determina á medida o recurso 
de protección máis axeitado en cada caso. 

PROGRAMAS DE RAPACES
O noso traballo non remata coa maioría de 
idade dos rapaces. Continuamos acom-
pañándoos, se eles así o queren, no seu 
proceso de desenvolvemento. Dáse resposta 
ás súas necesidades individuais, préstaselles 
o apoio necesario e fórmanse ata acadaren a 
súa integración social e laboral.

Programas de Prevención
Son programas de fortalecemento familiar que 
dan apoio ás familias vulnerables para mellorar 
as súas condicións de vida e axudalas a coidar 
mellor dos seus fillos. O obxectivo é que pais e 
fillos non teñan que se separar. Algúns destes 
programas son os Centros de Día, as Escolas 
Infantís, ou as Aulas de Familias.

Programas transversales
Dereitos: o enfoque de dereitos da infancia 
está presente en todo o que facemos.
 
Participación: animamos os nenos, os 
rapaces e as familias dos nosos programas 
a participaren nos proxectos e axudarnos 
a melloralos para que respondan mellor ás 
súas necesidades.
 
Sostibilidade: animamos os nenos, os 
rapaces e as familias dos nosos programas 
a participaren nos proxectos e axudarnos 
a melloralos para que respondan mellor ás 
súas necesidades.
 
Voluntariado: propiciamos a integración 
de voluntarios, buscamos as persoas máis 
axeitadas para cada labor e fornecémoslles 
a formación necesaria. 

Educación en Valores
Queremos que as futuras xeracións poidan 
vivir nunha sociedade máis xusta e solidaria. 
Por iso, desde 1998, creamos propostas útiles 
e orixinais para traballar a educación en valores 
en escolas e institutos. O programa “Abraza os 
teus valores”,  dirixido a alumnado de Infantil 
e Primaria; e “Párate para pensar”, orientado 
a escolares de Secundaria, fan reflexionar 
os nenos, rapaces, pais e profesores arredor 
daqueles valores que consideramos necesarios 
para o seu desenvolvemento persoal e social.

Sensibilización
Traballamos para que a sociedade coñeza 
os dereitos e as necesidades dos nenos, co 
obxectivo de que entre todos consigamos un 
movemento a prol da infancia vulnerable. 

Academia SOS
A Academia SOS é a encargada da formación, 
a xestión do coñecemento, a investigación e o 
sistema de xestión de calidade da Organización. 
Grazas a ela, Aldea garante a formación inicial 
e continua de todos os profesionais e realiza 
un labor de análise da realidade para ofrecer 
respostas eficaces ás situacións actuais. 

Aldeas Infantiles SOS está presente en dez Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, 
Illas Baleares, Castela-A Mancha, Canarias, Cataluña, Comunidade Valenciana, Galicia e Madrid), onde 
leva a cabo os seguintes programas:

https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/aldea-infantil-sos
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/apoyo-al-acogimiento-en-familia
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/primera-acogida-y-valoracion
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/primera-acogida-y-valoracion
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/centro-de-dia
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/centro-de-educacion-infantil
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/centro-de-educacion-infantil
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/programa-de-familias
https://www.youtube.com/watch?v=Kq60W4Htato
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Nos nosos máis de 50 anos de traballo en España, protexemos e acompañamos a miles de 
nenos, mozos e familias ao mesmo tempo que velamos polo benestar que todos eles merecen. 
Lamentablemente, hai moitos nenos que a día de hoxe seguen a precisarnos. 

En España, 300.000 NENOS E NENAS 
ESTÁN EN RISCO DE PERDER O COIDADO DE SEUS PAIS

UN DE CADA TRES NENOS E NENAS 
ESTÁ EN RISCO DE POBREZA OU EXCLUSIÓN SOCIAL NO NOSO PAÍS

Cada día, 40 NENOS E NENAS 
SON VÍTIMAS NO NOSO PAÍS DE MALTRATO NO ÁMBITO FAMILIAR 

ARREDOR DO 30% DOS RAPACES ESPAÑOIS ESTÁ DESEMPREGADO 

32. 984 NENOS, NENAS, 
MOZOS E MOZAS ATENDIDOS EN 2019

1.155 NENOS E RAPACES acollidos nos nosos 
programas de protección en España

3.778 NENOS E RAPACES atendidos nos nosos 
programas de prevención en España

1.139 RAPACES participantes nos nosos

programas de rapaces en España

26.912 NENOS E RAPACES apoiados por

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA EN LATINOAMÉRICA E ÁFRICA

Ademais, no último ano, apoiamos

5.249 NENOS E RAPACES GRAZAS AOS NOSOS 
PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN E ATENCIÓN NON CONTINUADA

PRÓXIMOS RETOS

ALGÚNS LOGROS

https://www.aldeasinfantiles.es/actualidad/atender-al-doble-de-familias-en-riesgo
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2020/05/Memoria-resumen-2019.pdf
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Aldeas Infantiles SOS 
Fundouse en 1949 en Imst (Austria) e hoxe está presente en 136 países e territorios

Ofrecemos un 
entorno familiar protector a 47.400 NENOS E NENAS 
en todo o mundo grazas as nosas 541 aldeas, aos nosos 81 programas de apoio 
ao acollemento familiar, así como a outros programas de coidado alternativo

Acompañamos a 18.400 rapaces 
grazas aos nosos 595 programas de autonomía e emancipación

Apoiamos a 
NENOS, RAPACES E FAMILIAS 
 a través dos nosos 680 programas de prevención e fortalecemento familiar

Contribuímos á formación de 267.500 nenos e rapaces 
grazas aos nosos 653 programas educativos

Ofrecemos atención sanitaria a 295.500 PERSOAS 
grazas aos nosos 75 programas de saúde

Temos axudado a  209.800 PERSOAS 
grazas aos nosos 31 programas de emerxencia en 20 países

No 2019, Aldeas Infantiles SOS contribuíu a que

1.233.600 PERSOAS NO MUNDO MEDRARAN NUN
AMBIENTE FAMILIAR E NUN ENTORNO SEGURO

PROGRAMAS POR CONTINENTE

565 ASIA E OCEANÍA540AMÉRICA

883ÁFRICA

840EUROPA

ALDEAS NO MUNDO

https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
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O 25 de setembro de 2015, 
193 líderes mundiais apro-
baron a Axenda 2030 para o 
Desenvolvemento Sostible: 17 ob-
xectivos e 169 metas asociadas 
que establecen o marco global 
de desenvolvemento para os 
próximos 15 anos nas esferas 
social, económica e medio-
ambiental.

Aldeas Infantiles SOS participou 
no proceso de elaboración da 
nova axenda e logrou, a canda 
outras organizacións, que os 
nenos que perderan o coidado 
familiar ou que estaban en risco 
de perdelo non foran esquecidos.

Ademais, a Organización ali-
ñou a súa estratexia para os 
próximos anos cos Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible 
(ODS). Ao previr a separación de 
pais e fillos, garantir un coidado 
alternativo de calidade e preparar 
os rapaces para unha vida 
independente, Aldeas contribúe á 
consecución de cinco obxectivos 
fundamentais: a fin da pobreza, 
a educación de calidade, o 
traballo decente, a redución das 
desigualdades e a paz e a xustiza.

Así mesmo, o labor de Aldeas 
tamén inflúe positivamente no 
logro daquelas metas vinculadas 
coa saúde e co benestar, a 
igualdade de xénero e a creación 
de alianzas multiactor. 

FAME
CERO

AGUA LIMPA
E SANEAMENTO

ENERXÍA
ACCESIBLE E NON
CONTAMINANTE

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

COANSUMO
I PRODUCCIÓN
RESPONSABLE

CIDADES
E COMUNICACIONS
SOSTIBLES

ACCIÓN
POLO CLIMA

VIDA
TERRESTRE

VIDA
SUBMARINA

ALIÑADOS COS OBXECTIVOS DO 
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

https://www.aldeasinfantiles.es/actualidad/objetivos-desarrollo-sostenible


bloque 1

XUNTOS IMOS 
ERRADICAR A POBREZA

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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bloque 1

A medida que medramos e nos facemos 
adultos aparece un novo “eu” que ata agora 
non experimentaramos como seres humanos: o 
noso “eu” no mundo, no Universo, na sociedade 
onde vivimos. Máis alá da nosa casa, da nosa 
escola, do noso barrio; da nosa familia, dos 
nosos amigos... tomamos consciencia de que 
existen, xa non outros países e outros xeitos 
de vivir, —isto xa o descubrimos na Primaria—, 
senón que hai outras realidades distintas ás 
nosas, tanto a nivel social como económico.

La pobreza y la desigualdad forman parte de 
A pobreza e a desigualdade forman parte do 
noso planeta. Segundo Naciones Unidas,  238 
millóns de rapaces viven en situación de pobreza 
e de exclusión social cun pouco máis de 1 dólar 
ao día, e máis de 500 millóns de rapaces con 
2 dólares ao día. Como poderás imaxinar, ese 
diñeiro non é abondo para facer as tres comidas 
diarias e levar unha dieta saudable; tampouco lles 
permite comprar roupa ou obxectos de aseo; nos 
seus fogares non dispoñen de subministracións 
básicas como electricidade todo o día, auga 
quente ou calefacción; ás veces non se lles 
permite rematar os seus estudos porque teñen 
que traballar para axudar as familias, etc. A pesar 
desas condicións de vida, estes rapaces son 
igual ca nós, coas mesmas ganas de estudar, de 
se divertiren, de prosperaren... por iso estamos 
obrigados a sermos solidarios e a axudalos na 
medida do posible. 

Un almorzo solidario, unha merenda solidaria, 
unha feira de segunda man, unha carreira para 
recadar fondos... Son moitas as opcións que 
os rapaces teñen para faceren unha chamada 

de atención sobre o tema da pobreza, seren 
solidarios e recadaren doazóns e, á vez, pasar 
un tempo divertido e diferente cos compañeiros, 
que de seguro resulta moito máis gratificante do 
que imaxinaron nun principio. Esa solidaridade, 
ademais, pódena e débena contaxiar aos 
profesores, ás familias, aos coñecidos... Son as 
xeracións de futuro as que tomarán as decisións 
de como dirixir o planeta... ao seu alcance está a 
capacidade de cambiar o mundo —polo menos 
intentalo— para que todos vivamos nunha 
sociedade mellor. 

Non se nos pode escapar esta oportunidade de 
facer algo que cómpre e é imprescindible para 
converter unha das épocas máis avanzadas e 
con maior calidade de vida de toda a historia 
tamén na máis xusta, igualitaria e solidaria. 
Cantos máis sexamos e máis persoas se logren 
implicar nesta “campaña” máis beneficiados 
sairemos. Sermos solidarios está ao alcance 
das nosas mans.

XUNTOS IMOS 
ERRADICAR A POBREZA

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
https://www.un.org/youthenvoy/hunger-poverty/
https://www.efe.com/efe/america/portada/casi-la-mitad-de-poblacion-mundial-vive-con-menos-5-50-dolares-al-dia-segun-el-bm/20000064-3783513
https://www.efe.com/efe/america/portada/casi-la-mitad-de-poblacion-mundial-vive-con-menos-5-50-dolares-al-dia-segun-el-bm/20000064-3783513
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/pobreza-infantil
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Aldeas Infantiles SOS

bloque 1

O 17 DE OUTUBRO E 
TODOS OS 17

PRIMEIRO CICLO   | ACTIVIDADE 1

OBXECTIVO
Celebrar o Día Internacional da 
Erradicación da Pobreza e comprender 
por que a ONU decidiu celebralo. 
Interiorizar que o problema da pobreza 
é moi serio e que se poderían minimizar 
as súas consecuencias cunha 
solidariedade continuada e permanente. 
A solidariedade non é proporse grandes 
retos, conseguilos (ou frustrarse por non 
atinxilos) e logo esquecérmonos para 
sempre. É máis importante facer cada 
día, ou sempre que se poida, un pouco, 
mais de xeito continuado. 

IDEAS CHAVE
Solidariedade permanente e constante 
no tempo; non é abondo con ser 
solidario nunha ocasión e logo non 
ser solidario nunca máis. Alimentación 
saudable. 

Recursos
Bocadillos, leite, zumes, pan, chocolate, 
madalenas, biscoitos, froita, etc.; 
mesas, manteis, panos, vasos e pratos 
de cartón, etc. .

DESENVOLVEMENTO
O 17 de outubro é o Día Internacional 
da Erradicación da Pobreza e, para 
celebralo, os alumnos preparan un 
almorzo solidario. O diñeiro obtido na 
venda destinarano a paliar parte da 
pobreza en colectivos en situación 
de exclusión. Alumnos e profesores 

traen froita, leite, batidos, bocadillos e 
repostaría preparada na casa, co que 
promoven a alimentación saudable. 
Convidan a participar o resto da clase 
que, cunha doazón voluntaria, ademais 
de gozar dun estupendo almorzo, estará 
colaborando cunha boa causa. Co 
diñeiro recadado encárganse de realizar 
a doazón. Proponse que, en adiante, os 
días 17 de cada mes se faga un recordo 
do día da pobreza, xa que as persoas 
que viven nela fano decote. Pode ser 
celebrar sempre un almorzo solidario ou 
ben que un grupo de 3-4 alumnos fagan 
unha pequena exposición de 5 minutos 
dun aspecto da pobreza en concreto: 
pobreza preto de nós, noutros países, 
axudas para as persoas, formación e 
pobreza, traballo precario, comercio 
xusto, etc.

https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas?gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgLPiRTzY5uxdZD6auAqKsBSWLPqLRykk-f-nbHHzLs0Ic2ibMt5WqQaAk2mEALw_wcB
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas?gclid=Cj0KCQjw3Nv3BRC8ARIsAPh8hgLPiRTzY5uxdZD6auAqKsBSWLPqLRykk-f-nbHHzLs0Ic2ibMt5WqQaAk2mEALw_wcB


Programa de Educación en Valores Secundaria. Curso 2020-2021Aldeas Infantiles SOS

11

MÁIS
Podemos propor que os días 17 
deste curso se faga un cinefórum con 
filmes que tratan dun ou doutro xeito 
a pobreza e a vida das persoas que 
viven nela. Podemos combinar filmes 
antigos e modernos, os que contan 
historias que lles soarán próximas e 
outros períodos históricos e outras 
realidades e culturas. Algúns exemplos 
de películas aquí: Chovendo pedras, 
Barrio, Cidade de Deus, Os Miserables, 
Slumdog millionaire, Milagro en Milán, 
Children Underground, Cafarnaún, Un 
asunto de familia (Manbiki Kazoku).

NA CASA
Sempre que a economía o permita, toda 
a familia tenta colaborar na erradicación 
da pobreza facéndose socia dunha 
ONG ou facendo unha doazón. Os máis 
novos poden colaborar en parte cos 
seus propios aforros. 

bloque 1 PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 1

https://decine21.com/listas-de-cine/lista/las-mejores-peliculas-sobre-la-pobreza-los-barrios-deprimidos-y-las-clases-desfavorecidas-100152
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Aldeas Infantiles SOS

bloque 1

UN GRAN NON FAI O CELEIRO, 
PERO AXUDA AO COMPAÑEIRO

PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 2

OBXECTIVO
Máis que nunca, nunha sociedade cada 
vez máis individualista, hai que facerlles 
entender aos rapaces que a unión 
fai a forza e que todos xuntos somos 
capaces de chegar a grandes metas.

IDEAS CHAVE
Unidos somos capaces de conseguir 
maiores retos, ser máis solidarios, 
axudarnos entre nós e axudar a outras 
persoas que o precisan.

Recursos
Encerado dixital ou televisor; filmes 
escolleitos para o cinefórum. 

DESENVOLVEMENTO
Na clase de Titoría, cada dúas semanas, 
organízase un cinefórum onde se ven 
películas que amosan exemplos de 
situacións onde a colaboración e o 
traballo conxunto das persoas consegue 
que as cousas melloren. Exemplos: ¡Qué 
bello es vivir, : a recolecta de toda unha 
vila evita que o protagonista acabe na 
ruína e suicidándose por un cúmulo de 
circunstancias e mala sorte. Na película 
dos anos oitenta Única testemuña, a 
unión da comunidade amish consegue 
construír a casa que necesita un veciño. 
N’ O neno que durmiu o vento,  toda 
unha aldea africana é capaz de superar 
unha dura e longa seca que os leva á 
miseria traballando todos xuntos a terra 
despois de que William Kamkuamba, un 
rapaz da aldea, fora capaz de crear un 

muíño de vento con refugallos e obter 
auga para os cultivos que precisan, etc. 
Se os alumnos teñen algunha proposta 
nesa liña, engádese á listaxe de filmes 
para ver durante o cinefórum. 

https://www.filmin.es/pelicula/que-bello-es-vivir
https://www.filmin.es/pelicula/que-bello-es-vivir
https://www.netflix.com/title/80200047
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MÁIS
En grupo, proponse que reto poderían 
asumir para beneficiar a alguén ou a 
algún colectivo necesitado: desde unha 
pequena colecta de diñeiro, roupa ou 
ben obxectos que xa non se empregan, 
ata recollida de alimentos, etc. O esforzo 
conxunto pode axudar máis que o 
esforzo individual. 
 

NA CASA
Establécense rutinas nas que todos os 
membros da familia participan, nada 
de que os pais se encarguen da maior 
parte das tarefas do fogar. Se todos 
contribúen a desempeñalas a partes 
iguais, todos disporán do mesmo tempo 
de lecer, algo beneficioso porque así 
sentiremos que as relacións son máis 
respectuosas e xustas. 

bloque 1 PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 2

https://www.vix.com/es/imj/familia/149285/como-tratar-con-hijos-adolescentes-que-no-quieren-hacer-las-tareas-domesticas
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TIK-TOK, A POBREZA
NON FAI GRAZA

PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 3

OBXECTIVO
Deixar de observar a pobreza como 
algo distante e alleo a nós. A pobreza 
rodéanos e está máis preto do que 
pensamos. Loitemos para erradicala.

IDEAS CHAVE
Plantar cara aos problemas, sen 
evadirnos nin facer como que non 
existen. A pobreza aféctanos a todos 
e nas nosas mans está facer todo o 
posible para combatela.

Recursos
Móbiles e conexión wifi a datos. 

DESENVOLVEMENTO
Encántanos cantar, bailar e preparar 
coreografías para Tik-Tok. Pois 
aproveitemos toda a nosa creatividade 
e imaxinación para preparar letras de 
cancións e grandes movementos: 
temos que crear e escribir letras de 
temas que reivindiquen o pouco que 
nos gusta a pobreza e as ganas que 
temos  Tik-Tok. Aproveitamos e con-
vertemos unha afección nun xeito de 
transmitir solidariedade a través das 
nosas mensaxes. 

MÁIS
Partillamos os nosos vídeos de Tik-Tok 
cos nosos amigos todos, familiares, 
coñecidos, seguidores, etc.; que se 
convertan en virais e cheguen a cantas 
máis persoas mellor. 

NA CASA
Co ordenador da casa miramos os 
vídeos que se subiran desde a clase e 
comentamos o que nos parecen, o que 
nos fan sentir e de que xeito podemos 
actuar para axudar as persoas que viven 
nesa situación.

https://www.tiktok.com/es
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VALORA O QUE TES

PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 4

OBXECTIVO
A pobreza está por todo o planeta, 
tamén no noso país, no noso barrio, moi 
preto; somos privilexiados por gozar 
do benestar que cómpre para vivir. O 
agradecemento sitúanos, empúrranos 
e reconcílianos co mundo; é importante 
ser consciente do que outros precisan e 
sermos solidarios. 

IDEAS CHAVE
Sermos agradecidos, comprometidos, 
solidarios e xenerosos.

Recursos
Colchóns, ordenadores con altofalantes 
e conexión a internet. 

DESENVOLVEMENTO
En Educación Física, prepárase  
unha clase de meditación para 
adolescentes: o alumnado, con 
roupa cómoda e sobre colchóns tipo 
ioga, respira profundamente e, cunha 
música suave de fondo, debe facer 
repaso ao seu estado emocional, 
visualizar distintas etapas da súa vida 
(as primeiras lembranzas, a familia, 
os primeiros amigos, a escola, o seu 
paso a Secundaria, os seus momentos 
máis felices e os máis duros); a partir 
de aí, repasa as necesidades que 
ten no momento actual, se os seus 
dereitos están cubertos... e pechan 
a sesión dando as grazas por vivir 
nunha contorna e nunha situación 
privilexiadas. A continuación, pénsanse 

ideas e propostas para partillar e ser 
solidarios con outros rapaces menos 
favorecidos: as propostas poden ser 
cousas materiais, mais tamén o seu 
tempo. Un exemplo: ofrecen a outros 
rapaces con menos recursos e cun nivel 
de educación máis inestable axuda para 
estudar e facer os deberes.

https://youtu.be/tfWr0g3rTgs
https://youtu.be/tfWr0g3rTgs
https://www.youtube.com/watch?v=jWJQqc2RAHI
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MÁIS
Implícase a toda a clase para facer 
unha sesión de meditación mul-
titudinaria e solidaria que axude a 
pensar nun futuro optimista. Tamén se 
pode organizar unha obra de teatro ou 
un concerto onde participen todas as 
clases; e que o diñeiro que se recade 
das entradas se destine a esas escolas 
máis necesitadas. 

NA CASA
Como familia tamén se pode actuar de 
xeito solidario: facendo unha doazón 
puntual ou permanente, redondeando o 
prezo das nosas compras por internet a 
prol dalgunha entidade que avogue por 
erradicar a pobreza, apadriñando algún 
neno, ou simplemente axudando, onde 
se poida, as persoas pobres que vivan 
na rúa. 

bloque 1 PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 4

https://www.youtube.com/watch?v=xoO4UeSgz1I
https://www.youtube.com/watch?v=xoO4UeSgz1I


Programa de Educación en Valores Secundaria. Curso 2020-2021Aldeas Infantiles SOS

17

Aldeas Infantiles SOS

bloque 1

PLAYLIST SOA A POBREZA

PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 5

OBXECTIVO
Empatizar coas situacións de pobreza 
a través de algo tan próximo para eles 
como son as cancións dos seus artistas 
preferidos. 

IDEAS CHAVE
Pórse na pel da xente que vive en 
situacións de pobreza a través de 
realidades narradas por medio da 
música.

Recursos
Móbiles e conta de  Spotify (versión 
gratuíta). 

DESENVOLVEMENTO
Preparan unha lista de Spotify con temas 
dalgúns dos seus artistas preferidos; iso 
si, todas as cancións teñen que ilustrar 
situacións nas que a falta de recursos e a 
pobreza se convertan en protagonistas, 
como algunhas cancións de Phil Collins  
(“Another day in Paradise”), Elvis 
Presley (“In the Ghetto”), Bob Marley 
(“No woman, no cry”) o Tracy Chapman 
(“Fast car”). Tamén poden buscar que 
tipo de cancións compuxeron moitos 
dos cantantes que triunfan ultimamente, 
que proveñen de orixes humildes e cuxa 
realidade aparece plasmada na súa 
arte: cantantes de hip-hop e rap como 
Jay-Z ou Kendrick Lamar, de pop 
como Justin Bieber o Selena Gomez, 
ou de trap como Yung Beef ou Cardi 
B, só por poñer uns exemples.

MÁIS
Cando teñan preparada a lista de Spotify 
con todas as cancións seleccionadas, 
compártense entre todos os 
compañeiros de clase e logo cos 
alumnos doutros cursos de Secundaria 
e amigos de fóra do instituto. Que todo 
o mundo escoite a súa “banda sonora” 
para combater a pobreza.

NA CASA
Cos pais buscan temas da época 
deles que tamén reflectisen situacións 
de pobreza. A finais da década dos 
setenta, por exemplo, apareceu o  
punk, que era un estilo de música 
reivindicativa con letras críticas coa 
realeza e coas clases sociais altas: 
tamén a comezos dos noventa xurdiu o  
britpop, un movemento de grupos que 
reivindicaban a clase obreira e soñaban 
cun futuro mellor. 

https://www.spotify.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=Qt2mbGP6vFI
https://www.youtube.com/watch?v=2En0ZyjQgU4
https://www.youtube.com/watch?v=2Dq33kK9nDU
https://www.youtube.com/watch?v=AIOAlaACuv4
https://historia-biografia.com/jay-z/
https://historia-biografia.com/kendrick-lamar/
https://historia-biografia.com/justin-bieber/
https://historia-biografia.com/selena-gomez/
https://www.buenamusica.com/yung-beef/biografia
https://www.buenamusica.com/cardi-b/biografia
https://www.buenamusica.com/cardi-b/biografia
https://vinilomusical.com/historia-del-movimiento-punk/
http://www.elnegociodelamusica.com/britpop-una-generacion-musical/
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BANQUEIROS. O MECANISMO DA 
DÉBEDA. XOGO 

SEGUNDO CICLO  | ACTIVIDADE 6

OBXECTIVO
Comprender que para romper o círculo 
da pobreza ás veces é preciso solicitar 
créditos, mais os intereses non deberían 
ser nunca tan elevados como para 
impedir que saír dese círculo se converta 
nun imposible. 

IDEAS CHAVE
Banca ética  e intereses xustos.

Recursos
Billetes do Monopoly ou creados polos 
alumnos; calculadoras; ordenadores e 
programa de Excel ou similar. 

DESENVOLVEMENTO
Na aula de Matemáticas, divídese a 
clase en varias zonas. Unha parte son 
prestamistas: un grupo representa 
entidades financeiras que ofrecen 
préstamos e créditos con intereses moi 
elevados; o outro grupo representa o 
departamento de préstamos e créditos 
dun banco e o terceiro é unha entidade 

de banca ética. O resto de compañeiros 
divídense en grupos de tres-catro 
persoas e representan familias. Nun 
Excel, o profesor vailles indicando os 
seus ingresos (nómina ou similar) e 
os seus gastos (alugueiro, hipoteca, 
abastecementos, alimentación, 
impostos, etc.). Non chegan a finais de 
mes e deben solicitar un crédito para 
superar o ano. Van a cada unha das tres 
entidades, analizan intereses e canto 
diñeiro extra terán que devolver en total, 
á parte do crédito solicitado a cada un 
dos prestamistas. 

MÁIS
Establécese un debate para discutir 
como é posible que as familias máis 
pobres e de clase social máis baixa 
poidan romper o círculo da pobreza 
con préstamos e créditos deste tipo, e 
propóñense solucións.

NA CASA
Pregúntanlles aos pais se teñen ou 
tiveron un crédito ou unha hipoteca; 
calculan o tipo de interese que tiveron 
ou teñen que pagar e a cantidade extra 
que supuxo á parte do diñeiro solicitado. 
Canto tiñan que dedicar ao mes e canto 
lles quedaba para vivir? Que acontecería 
se non traballasen? Nalgúns casos 
estamos falando de cifras incribles cando 
se trata de préstamos hipotecarios 
de cantidades importantes de diñeiro.
 

https://elbiensocial.org/entidades-banca-etica-espana/
https://www.ocu.org/dinero/hipotecas/calculadora/prestamos-hipotecarios?landingpage
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COMO SERÍA ALÍ A MIÑA VIDA?

SEGUNDO CICLO  | ACTIVIDADE 7

OBXECTIVO
Procurar información obxectiva para 
colocarse na pel doutra persoa de xeito 
empático mais á vez obxectivo.

IDEAS CHAVE
Buscar datos e estatísticas obxectivas, 
actuais e contrastadas; imaxinar 
outra vida con outras circunstancias 
económicas e sociais. 

Recursos
Ordenador e conexión a internet. 

DESENVOLVEMENTO
Na clase de Lingua Castelá ou Galega, 
o profesor propón aos alumnos escribir 
unha biografía documentada, un relato 
onde cada un deles sexa protagonista 
e medrara nun país, barrio ou nunha 
familia con problemas económicos. Non 
é un relato de ficción, senón que teñen 
que  se documentar axeitadamente e 
achegar eses documentos como fontes 
do seu traballo (en xeito de bibliografía 
ou  webgrafía). Se naceron nun país 
pobre, deben buscar as condicións de 
vida dese lugar: se van á escola, ata que 
idade van; que comen, que visten, como 
son as súas casas, que ingresos ten a 
súa familia, etc. Se naceron nun barrio 
pobre dunha cidade do noso país, o 
mesmo: buscan índices de desemprego 
e pobreza nese barrio, cifras de fracaso 
escolar, cifras de rapaces que están na 
delincuencia, etc. Unha vez recompilada 
toda a información, dan forma ao 
personaxe e ao comezo do relato.

https://www.gapminder.org/data/
https://www.lifeder.com/webgrafia/
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MÁIS
Unha vez que o traballo de procura 
e documentación estea realizado, o 
relato séguese ampliando e convértese 
nunha novela curta ou nun blog. Cada 
mes engádese un breve capítulo. 
Séguese buscando información sobre 
todos os aspectos e datos que nos 
sexan alleos.

NA CASA
Como familia, fan un exercicio de 
reflexión; imaxinan como serían as súas 
vidas cun subsidio duns 400 euros 
—subsidio aproximado que reciben 
as familias sen ingresos—; como 
chegarían a final de mes, que tipo 
de vivenda se poderían permitir, que 
comerían, de cantas cousas os adultos 
e os rapaces terían que prescindir, etc.

bloque 1 SEGUNDO CICLO  | ACTIVIDADE 7

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-observatorio-infancia-igualdad-reunen-pobreza-vivida-testimonio-menores-condiciones-vida-20200401192523.html
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OS PROBLEMAS MEDRAN: 
O CÍRCULO DA POBREZA

SEGUNDO CICLO  | ACTIVIDADE 8

OBXECTIVO
Reflexionar sobre por que é tan 
complicado saír do círculo da pobreza; 
entender que non sempre depende da 
boa vontade das persoas nin é verdade 
o dito popular de que “se queremos, 
podemos”.

IDEAS CHAVE
Ser obxectivos, empáticos, com-
prensivos, realistas e pragmáticos. 

Recursos
Cartolinas de diferentes cores, 
rotuladores, tesoiras, etc.

DESENVOLVEMENTO
Na clase de Titoría organízase un xogo 
de roles onde se escenifica o  “círculo 
(o ciclo) da pobreza”;  cóllense carto-
linas e recórtanse en forma de círculos 
e en cada un escríbense os diferentes 
estadios que conforman esta situación: 
baixa escolaridade, poucas opcións de 
traballo, desemprego, mala calidade 
de vida, etc. O alumnado divídese por 
grupos e senta arredor dos diferentes 
círculos: propoñen ideas para combater 
o estadio onde se atopan. Por exemplo, 
se están no de “baixa escolaridade” 
propoñen solucións: máis investimento 
nas escolas públicas, subvencións 
para transporte público, incentivos en 
forma de axudas económicas para que 
os rapaces rematen a escolarización 
básica, etc. O resto rebaten estas 
ideas, se non as ven claras. Un a un, 

por quendas e no sentido das agullas 
do reloxo, van achegando as súas 
ideas para saír dese círculo concreto. 
Se esa idea non a dixo ninguén antes, 
poderá saír dese círculo e ir a outro 
onde haxa un oco. Así, cando saian de 
todos, terán roto o círculo de pobreza, 
que sería o obxectivo final do xogo.

MÁIS
As propostas que se aceptan e non 
son rebatidas con éxito acábanse 
apuntando no encerado ou nalgún 
mural para desenvolvelas mellor e 
afondar máis nelas. 

NA CASA
Xuntos en familia, ven películas de 
refuxiados que abandonaran os seus 
países de orixe buscando escapar do 
“círculo da pobreza”, algúns mesmo 
poñendo en risco as súas vidas. 
Balseros, In This World, A Viaxe 
Silenciosa, etc.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_la_pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_la_pobreza
https://www.documaniatv.com/social/balseros-video_adb2e8c44.html
https://www.filmin.es/pelicula/in-this-world
https://www.youtube.com/watch?v=4UG4DxjnTkY
https://www.youtube.com/watch?v=4UG4DxjnTkY
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 Menú pobreza

SEGUNDO cICLO  | ACTIVIDADE 9

OBXECTIVO
Entender que significa vivir na pobreza, 
a través de algo tan básico coma a 
alimentación.

IDEAS CHAVE
Pórse no lugar dos outros, pensar na 
economía e procurar a opción máis 
saudable. 

Recursos
Cada alumno fai unha achega dun euro 
e intentamos improvisar unha pequena 
cociña na aula para almorzar e comer 
un día xuntos. 

DESENVOLVEMENTO
Aínda que a situación mellora pouco 
a pouco, aínda hai centos de miles de 
persoas no mundo que subsisten con 
pouco máis dun euro ao día para 
comer; seguro que os alumnos non son 
conscientes do que iso significa, mais se 
o experimentan na súa propia vida vano 
entender facilmente. Onda o profesor, 
pensan un almorzo, unha comida e unha 
cea para todos os alumnos da clase. 
Todos comen o mesmo e cada un deles 
fai unha achega dun euro. Que poden 
comer e mercar con 25€ euros para 
facer 3 comidas para todos? Antes de 
lanzarse ás tendas ou ao mercado fan 
números na aula. Poderán comprar con 
esta cantidade de diñeiro carne ou peixe 
fresco? Ou comida preparada? Poderán 
comer un primeiro e segundo prato? 
Que froita se poderán permitir, se é que 
se poden permitir algunha? O profesor 
oriéntaos e tamén busca consellos en  
Internet. O exercicio pode continuar de 
xeito teórico ou práctico: se é teórico, 
consultan en internet prezos reais en 
supermercados reais dos produtos 
escollidos. Se deciden levalo á práctica, 
deberán distribuírse en grupos de 
planificación (mirando prezos), compra 
e preparación para un día concreto da 
semana seguinte e comprobar canto 
lles dura ese orzamento tan limitado. 

https://www.fintonic.com/blog/vivir-con-un-euro-al-dia/
https://www.fintonic.com/blog/vivir-con-un-euro-al-dia/
https://www.recreoviral.com/curiosidades/comida-preparar-bancarrota/
https://estardondeestes.com/movi/es/futuro/como-ahorrar-en-la-cesta-de-la-compra
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SEGUNDO CICLO  | ACTIVIDADE 9

NA CASA
Fan o mesmo experimento na casa; 
aínda que os pais coñecen os prezos 
do mercado e o supermercado, seguro 
que nunca pensaron como poderían 
subsistir cun euro ao día por persoa. 
Inténtano durante a fin de semana: 
todos achegan ideas sobre que poden 
cociñar con este orzamento e que sexa 
o máis nutritivo posible.

MÁIS
Se optamos pola versión práctica, 
podemos facer unha enquisa de 
satisfacción: tiveron comida de 
abondo? Ficaron con fame? Gustoulles 
o que comeron? Sabedor? Equilibrado? 
Cren que se pode comer e medrar de 
xeito saudable, no caso dos rapaces, 
cun orzamento tan escaso? Cos datos 
obtidos realízase un segundo intento de 
menú polo mesmo prezo para mellorar 
a calidade, a cantidade e a satisfacción.

bloque 1

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2013/06/25/articulo/1372136400_137213.html
http://www.cocinaygastronomia.com/category/menus-de-bajo-presupuesto/
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DOUCHO: QUE A NINGUÉN 
LLE FALTE DE NADA

SEGUNDO CICLO  | ACTIVIDADE 10

OBXECTIVO
Estar pendentes das necesidades que 
as persoas máis achegadas a nós 
poidan ter, tanto a nivel individual como 
colectivo, para axudármolos en todo o 
que se poida. 

IDEAS CHAVE
Estar atentos e alerta, dispostos a 
axudar economicamente ou co noso 
tempo e as nosas capacidades ás 
persoas que estean preto de nós e o 
precisen. 

Recursos
Móbiles ou ordenadores con conexión 
a internet.

DESENVOLVEMENTO
Coa axuda dos profesores do centro 
e dos xefes de estudos, organízase 
un grupo de Whatsapp con todos 
os delegados das diferentes clases 
que conforman a Secundaria e o 
Bacharelato, se se cursa no centro. 
Nese grupo comunicaranse desde 
necesidades que a escola pode ter 
como institución, ata necesidades das 
familias do centro ou, se son familias 
acomodadas, das familias doutros 
centros do barrio ou da cidade onde se 
atopen. O delegado comunícao á súa 
clase e fanse propostas e pénsanse 
solucións para conseguir cubrir esas 
necesidades. Todos participan nesas 
reunións solidarias e todos fan achegas: 
doazóns económicas (non importa o 

mínimas que sexan, xa que todo suma), 
doazóns de obxectos e material en bo 
estado que se poida reutilizar, achegas 
de cousas que se poidan crear, procura 
de empresas patrocinadoras (familias 
da escola, tendas do barrio, empresas 
do municipio...), etc.

MÁIS
Os delegados póñense en contacto con 
plataformas de axuda colectiva como 
“Tienes sal” ou “Next Door”, que 
son redes en liña de solidariedade entre 
os veciños dunha vila ou dun barrio da 
cidade; como instituto, tamén podemos 
unir as nosas forzas con eles. 

NA CASA
Depende de onde se viva, organízase 
tamén un grupo de Whatsapp cos 
veciños da rúa nas vilas ou cos veciños 
da escaleira se viven nun edificio; o 
obxectivo é estar conectados, sermos 
solidarios e axudármonos en todo o que 
se poida.

https://tienes-sal.es
https://es.nextdoor.com/
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ACTIVIDADE PROPOSTA
Pensade nas novas necesidades, xa sexan 
produtos, servizos ou profesións, que se 
converteron en importantes desde a etapa 
do confinamento. Os servizos a domicilio, 
en liña e a distancia, os produtos de hixiene 
e desinfección, etc. Imaxínate creando unha 
empresa ou escollendo unha profesión de 
futuro baseándote neses parámetros. 

A pandemia que se iniciou no primeiro 
trimestre de 2020 por causa da COVID-19 
provocou por primeira vez na historia 
da humanidade que unha gran parte 
da poboación do planeta tivera que 
permanecer confinada na súa casa 
durante varias semanas para frear o 
ritmo de contaxios provocado polo virus. 
Un confinamento que foi absolutamente 
necesario para poñer freo á propagación 
do virus, ás mortes e ao colapso nos 
hospitais.
 
Debido a este confinamento, como 
dano colateral, a economía viuse moi 
afectada. No noso país, por exemplo, o 
desemprego aumentou por riba dun 20% e 
atinxiu ata un 50% no caso do desemprego 
xuvenil. Isto provocou que, se antes da 
pandemia as cifras da pobreza infantil 
e xuvenil eran moi preocupantes, agora 
aínda son máis dramáticas. Por iso, nestas 
situacións de máximo risco debemos estar 
pendentes e alerta para axudar as familias 
e compañeiros que se atopan en perigo 
de caer na exclusión social e facer da 
solidariedade un dos principais valores que 
impregnen as aulas. 

A POBREZA E A COVID-19

https://cadenaser.com/ser/2020/05/27/economia/1590593702_448995.html
https://cadenaser.com/ser/2020/05/27/economia/1590593702_448995.html


bloque 2

Un salto para salvar 
as desigualdades

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
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As desigualdades sociais e económicas 
forman parte da nosa realidade, no noso país e 
no planeta. Estas implican que nalgúns fogares 
e nalgúns países non teñan a economía e o 
desenvolvemento preciso para que nas súas 
vidas haxa un mínimo indispensable con respecto 
á  nutrición, á sanidade, á vivenda, á educación, 
etc.

Vexamos unha mostra de desigualdades a 
nivel mundial: conforme os datos das Nacións 
Unidas e Unicef, en diferentes países de África 
como Sudán, Somalia ou o Chad, a mortalidade 
infantil sitúase por riba do 10%, mentres nos 
países máis desenvolvidos está no 2%; nestes 
mesmos países, case 1 de cada 2 rapaces son 
analfabetos, é dicir, que non saben ler ou escribir; 
tamén existen desigualdades de xénero, como 
amosa o feito de que 650 millóns de rapazas 
menores de 18 anos estean casadas por obriga 
e un 21% das mulleres do planeta, entre 20 e 24 
anos, se vexan obrigadas a contraer matrimonio, 
en moitas ocasións sen coñecer previamente o 
esposo.

Imaxinade por un intre que non souberades 
ler ou escribir... Como sería a vosa vida? Que 
limitacións teriades? A que traballos poderiades 
acceder? Evidentemente, teriades moitas menos 
oportunidades, en todos os eidos, para avanzar 
persoal e profesionalmente, e tamén para gozar 
de aspectos tan básicos e importantes como a 
lectura ou a comunicación escrita. E se es rapaza, 
imaxina: obrígante a deixar de estudar porque 
tes que casar, escóllenche marido e impóñencho 
sen o teu consentimento, cásante e convérteste 
en ama de casa por obriga, sen dereito a dar a 

túa opinión. Seguro que vos parece unha historia 
doutra época, doutro século. Mais non é así, 
lamentablemente. Son historias que acontecen 
acotío, en moitos lugares, tamén no noso país, 
moi preto das realidades máis cómodas. 

Tamén ao noso redor hai familias que só 
dispoñen de rendas básicas e teñen problemas 
para chegar ao final de mes, cústalles pagar 
as subministracións indispensables para vivir, 
proporcionar unha alimentación axeitada á súa 
familia, pagar estudos superiores aos seus 
fillos, etc. As desigualdades esténdense por 
todas partes, afectan a todas as sociedades 
e atentan contra os principios e os dereitos 
básicos da infancia e da xuventude. 

Cómpre colaborarmos e sermos solidarios para 
eliminar estas diferenzas, inferiores nalgúns 
casos, abismais noutros. Mais non hai que se dar 
por vencido ante a envergadura da causa. Todos 
xuntos somos capaces de mover montañas. 

Un salto para salvar 
as desigualdades

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/10_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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TODOS O FACEMOS... 
MAIS NON IGUAL

OBXECTIVO
Entendermos que a nosa realidade non 
é a única que existe, nin a maioritaria; 
para comprender isto, debemos 
procurar información sobre esas 
realidades diferentes á nosa. 

IDEAS CHAVE
Obter información a través de imaxes; 
analizar, reflexionar e entender por que 
nuns lugares se fan as cousas dun 
xeito e noutros lugares doutro.

Recursos
Ordenadores, conexión a internet, 
revistas, libros ilustrados, etc. 

DESENVOLVEMENTO
Procúranse imaxes de como son as 
diferentes realidades de diversas familias 
arredor do planeta. Imaxes dos elementos 
cotiáns máis básicos: onde dormen, con 
que lavan os dentes, que roupa levan, 
que comen, como cociñan, se teñen 
luz e auga corrente, cales son os seus 
xeitos de locomoción, etc. Poden tomar 
como referencia o libro Factfulness, 
de Hans Rosling, que propón catro 
divisións dos diferentes países do mundo 
conforme á súa economía, entre outros 
aspectos, e non á división máis simplista 
de “países desenvolvidos” e “países 
subdesenvolvidos”, que só fala de dous. 

MÁIS
Cada alumno redacta un texto a partir 
das fotografías recompiladas, onde 
reflexiona sobre por que para os países 
menos desenvolvidos é moi complicado 
romper co “círculo da pobreza” por 
eles mesmos, se non reciben axudas e 
propostas solidarias. 

NA CASA
Procúranse fotos antigas da familia; 
seguro que tamén se atopan exemplos 
de como foron evolucionando as 
cousas: dende os lugares onde 
vivían, os coches que conducían, as 
celebracións, etc. Fixámonos nos 
detalles tamén e sacamos conclusións 
de todo. 

PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 11bloque 2

https://www.gapminder.org/
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HISTORIAS DAS 
CRIANZAS NA RÚA

DESENVOLVEMENTO
Seica “unha imaxe vale máis que mil 
palabras”, mais non sempre é así; é 
certo que unha imaxe pode transmitir 
unha mensaxe moi potente, mais as 
palabras descúbrenos os detalles, as 
descricións do físico e do etéreo, de 
como se sente, como se pensa, con 
que se soña; por iso, o titor proponlles 
a lectura ou o visionado de películas 
onde narran historias de rapaces en 
situacións de pobreza. Poden ser libros 
e filmes de agora ou doutras épocas: 
O ladrón de bicicletas, Oliver Twist, 
As cinzas de Ánxela, Cidade de Deus, 
Slumdog Millionaire, etc. 

MÁIS
A maior parte dos libros e películas 
narran historias de pobreza de rapaces 
que viven noutros países; procúrase 
información sobre os índices de po-
breza e de adolescentes vivindo nas 
rúas das nosas cidades.

NA CASA
Cos pais ven tamén películas 
protagonizadas por persoas que viven na 
rúa, na pobreza. Ao rematar, coméntase 
como nos sentimos cando vemos a 
persoas nas nosas rúas que viven nesa 
situación: somos empáticos?; sentimos 
vergoña ao velos ou ignorámolos e xa 
se converteron en invisibles para nós?

PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 12bloque 2

OBXECTIVO
Ler relatos en primeira persoa de 
rapaces coma eles que viven en 
situacións económicas máis difíciles ou 
moito máis precarias e que, nalgúns 
casos, obríganos a vivir na rúa. 

IDEAS CHAVE
Empatizar a través de historias reais; 
pórse na pel, no xeito de sentir e de 
pensar de rapaces que teñen a súa 
idade, mais viven en condicións moi 
diferentes. 

Recursos
Libros, películas, ordenadores y cone-
xión a internet.

https://www.youtube.com/watch?v=NZtrMzvMUDg
https://www.youtube.com/watch?v=NZtrMzvMUDg
https://www.youtube.com/watch?v=NZtrMzvMUDg
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BUSCANDO REFUXIO

OBXECTIVO
Pensar como diferentes aconte-
cementos da historia, unha catástrofe 
climática ou unha guerra, poden 
transformar a vida normal de familias 
e rapaces nunha nova realidade de 
supervivencia. 

Recursos
Ordenadores e conexión a internet.

DESENVOLVEMENTO
Na aula de Xeografía e Historia 
proponse facer unha recompilación de 
artigos aparecidos na prensa nacional 
e internacional sobre refuxiados 
por diferentes motivos: guerras, 
conflitos bélicos de diferentes orixes, 
catástrofes climáticas, etc. Nos últimos 
anos, por exemplo, producíronse 
desprazamentos de miles de centos 
de persoas pola guerra de Siria, que 
afectou ademais a algúns dos países 
que fan fronteira con este estado; 
hai un desprazamento continuo de 
persoas de Latinoamérica por motivos 
económicos, mais tamén por falta de 
seguridade ante diferentes mafias, 
cara a Estados Unidos e Canadá; 
refuxiados ucraínos cara a Rusia pola 
guerra que tivo lugar no seu país no 
2014, etc. Intentar, sobre todo, buscar 
a información que faga referencia 
aos nenos e aos adolescentes 
refuxiados, xa que constitúen unha 
parte importante destas persoas e son 
vítimas de situacións de desprotección, 
abuso e maltrato.

PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 13bloque 2

IDEAS CHAVE
Entender que as circunstancias non 
sempre permanecen estables; que hai 
situacións que se escapan ao noso 
control e comprensión e que todo o 
mundo pode verse afectado por elas. 
Como é o caso da situación de miles 
de refuxiados no mundo, entre os cales 
un alta porcentaxe é de nenos. 

www.elpais.com
https://www.nytimes.com
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MÁIS
Pregúntase se na clase existe algún 
alumno que fora refuxiado ou tivera que 
emigrar en condicións complicadas do 
seu país de orixe xunto á súa familia 
ou que coñeza o caso dalgún familiar 
achegado. Se lle apetece, explica a 
súa experiencia nun evento solidario 
que organice o centro para axudar os 
refuxiados. Recomendámosvos ler  
algunhas das nosas novas sobre 
a actuación de Aldeas Infantiles SOS 
en relación cos nenos refuxiados nos 
últimos anos. 

NA CASA
Establecer o costume de ver as novas 
da fin de semana en familia; moi a miúdo 
inclúense pezas sobre refuxiados. 
Buscar máis información sobre o caso 
que se explique nos medios e, se for 
posible, colaborar ou ser solidarios con 
eses refuxiados dalgún xeito. 

PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 13bloque 2

https://www.aldeasinfantiles.es/area-prensa
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OBXECTIVO
Prestar axuda non só á nosa familia 
ou aos amigos que nos caen ben, 
senón tamén ás persoas ás que 
non coñecemos tanto ou a aqueles 
compañeiros cos que non adoitamos 
ter tanta relación.

IDEAS CHAVE
Compañeirismo, solidariedade, xenero-
sidade e fraternidade. Ser aberto de 
miras e ofrecer axuda mesmo a persoas 
coas que se pense que non se ten moito 
en común.

Recursos
Cartolinas, tesoiras, lapis, bolígrafos, 
ordenadores, móbiles, libros, esteira de 
ximnasio, etc. 

DESENVOLVEMENTO
Na aula de Titoría, cada alumno recorta 
dúas tarxetas dunha cartolina que logo 
ha compartir co resto dos compañeiros. 
Nunha tarxeta, o alumno escribe o 
nome dos cinco compañeiros da clase 
cos que ten menos relación, a quen 
menos coñece ou que lle gustaría 
coñecer mellor. Na outra escribe cinco 
actividades da escola coas que lle 
iría ben que lle botasen unha man: 
académicas, extraacadémicas, de 
mellora persoal... Cada semana, na hora 
de Titoría, un deses cinco compañeiros 
cos que ten menos relación bótalle unha 
man cunha das actividades da listaxe 

coas que precisa axuda. Se non ten 
esas habilidades, pode ofrecerlle outras 
cousas que se correspondan máis co 
seu tipo de intelixencia, que si pode 
facer estupendamente e que tamén 
poden irlle ben. Aprovéitase a ocasión 
para coñecerse un pouco mellor. 
  

Ofrécete a ayudar

PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 14bloque 2

https://www.significados.com/fraternidad/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisxKyv1LbpAhWKsBQKHbqDBrkQFjAHegQIDBAG&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTeor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples&usg=AOvVaw2OFNJXB7e7G3S0inKXY9Oc
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MÁIS
Sen necesidade de personalizar a con-
tribución, podemos crear un fondo 
solidario tipo bolsa para axudar en 
algo a alguén que o precise de verdade 
na escola. A idea non é asignalo 
necesariamente, senón ir acumulando 
a base de achegas ou dunha pequena 
cota anual (por exemplo, 5 euros por 
alumno) para cando sexa realmente 
necesario. O consello escolar pode 
exercer de comisión para valorar 
posibles candidatos e decidir a quen 
debe asignarse. 

NA CASA
Anímase aos pais a que participen 
na AMPA do instituto, na xunta da 
comunidade, na asociación de veciños, 
etc. Moitas veces dá preguiza participar 
nestes grupos porque non se coñece 
ás persoas, mais se se fai un esforzo, 
ademais de colaborar coas diferentes 
entidades, descubrirán a persoas novas 
coas que establecer novos vínculos. 
Ademais, en situacións de necesidade, 
como as que vivimos recentemente, é 
importante tecer unha rede de veciñanza 
para botármonos unha man. 

PRIMEIRO CICLO  | ACTIVIDADE 14bloque 2

https://es.wikihow.com/crear-un-fondo-de-becas-educativas
https://es.wikihow.com/crear-un-fondo-de-becas-educativas
https://futuros-talentos.com/derechos-del-ampa/
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UNHA SAÍDA MOI CÍVICA

PRIMEIRO CICLO   | ACTIVIDADE 15bloque 2

OBXECTIVO
Dar exemplo a outras persoas cun 
comportamento educado e cívico; 
animar ao resto de persoas a que se 
contaxien con este xeito de actuar.

DESENVOLVEMENTO
Proponse unha acción colectiva 
fóra do instituto para practicar o seu 
comportamento cívico: deben 
empregar un espazo público: por 
exemplo, unha biblioteca. Nese lugar 
ou en calquera outro que se lles 
ocorra, deben ser conscientes de 
todas as persoas que os rodean e 
deixar constancia da súa educación e 
sentido común ao se comportaren: se 
hai algunha persoa maior no autobús 
ou no metro, con diversidade funcional 
ou embarazada de pé, ou sinxelamente 
que pareza cansa ou que precisa 
sentar máis ca eles mesmos, cédeselle 
o asento; tamén se lle deixa pasar na 
rúa, cando abran unha porta, se hai 
unha cola moi longa no lugar que van 
visitar, se precisa axuda para facer unha 
procura no catálogo informatizado ou 
encontrar algún libro ou revista nos 
andeis, etc. Seguro que se mostra 
do máis agradecida. Na próxima 
sesión de clase comentarán como se 
sentiron, que resposta atoparon por 
parte das persoas ás que axudaron, 
se se souberon pór no seu lugar ou se 
pensan que algún día poden chegar a 
precisar unha axuda así. 

IDEAS CHAVE
Ser educado, dar exemplo, solidarizarse 
coas persoas maiores ou que precisan 
a nosa axuda, ter sentido común, etc.

Recursos
Iconas representativas das vosas 
boas intencións, para lembralas, en 
carteis cos que decorar a clase. 

https://www.casadellibro.com/libro-que-maleducado-guia-de-buenas-maneras-para-adolescentes-que-qu-ieren-llegar-lejos/9788482397740/929363
https://www.flaticon.es/home
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MÁIS
Ademais de dar exemplo tamén se 
pode “convidar”, con educación, a que 
o resto faga o mesmo, que non mire 
cara outro lado. Se alguén novo non 
cede o seu asento a unha persoa maior 
no autobús, por exemplo, porque vai 
distraído co móbil, avisámolo para que 
o faga; o mesmo na sala de espera do 
médico ou na cola da panadaría. Se 
se pide amabilidade con educación, 
seguro que non hai problema ningún. 

NA CASA
Como familia tamén podemos ser 
educados e dar exemplo de civismo: 
cando van todos xuntos no coche, 
sendo especialmente respectuosos 
coas persoas maiores, as persoas con 
diversidade funcional ou os novatos ao 
volante; axudando a levar a compra aos 
nosos veciños máis vellos; deixando 
pasar aos pequerrechos cando hai 
un espectáculo na rúa e non poden 
ver, etc. Se todos somos un pouco 
máis cívicos, a convivencia sempre 
funcionará mellor. 

http://www.traficoytransito.com/2018/03/01/el-civismo-una-asignatura-pendiente-para-conductores-y-peatones/
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PALABRAS QUE SALVAN 
DESIGUALDADES

SEGUNDO CICLO  | ACTIVIDADE 16bloque 2

OBXECTIVO
Inspirarse en citas e frases célebres 
que persoeiros populares ou anónimos 
escribiron ou dixeron no seu momento 
para crear unha sociedade mellor e 
máis solidaria. 

IDEAS CHAVE
Recoller citas, ler con atención, 
reflexionar, interiorizar e facérenas súas. 

Recursos
Ordenadores, conexión a internet, 
móbiles, rolo de papel de embalar, 
rotuladores de punta gorda, aerosois 
para pintar, etc. 

DESENVOLVEMENTO
En Plástica ou Literatura convídase 
a procurar citas inspiradoras de 
persoeiros populares ou anónimos 
que animen ao ser humano a ser unha 
mellor persoa e a colaborar para crear 
un mundo mellor. Hai centos delas, 

algunhas moi coñecidas, como as de 
John Lennon, Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King, Paulo Coelho, etc., mais 
tamén de moitos outros. Procura nas 
letras dos teus cantantes favoritos. 
Con todas esas citas e frases que nos 
inspiran a ser mellores persoas créase 
unha páxina no Facebook onde todos 
poidan escribir as que máis lles gusten 
ou as que máis os inspiraran, sen 
repetilas. Se lles gusta este exercicio e 
as frases que atopan, poderían adquirir 
o hábito, durante este trimestre, de 
iniciar ou incluír nos traballos 
das distintas materias a cita dalgún 
persoeiro famoso que resuma o espírito 
do que aprenderon. 

MÁIS
Se teñen espazo para facelo, escollen 
as citas que máis lles gusten ou lles 
semellen máis relevantes e píntanas 
nun mural sobre papel de embalar; 
se a alguén se lle dan ben os graffitis 
e se lle permite, tamén poden ilustrar 
algunha parede con aerosol.

NA CASA
Algunhas destas citas ou frases míticas 
xorden de momentos ou escenarios 
concretos: a guerra de Vietnam, a loita 
pacífica pola independencia da India, 
a loita por atinxir os mesmos dereitos 
independentemente das etnias das 
persoas, etc. Coas familias, infórmanse 
sobre algúns destes momentos 
históricos.

http://www.frasescelebres.com/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03-Ge-oqt2t5OfCAsie9l8mnEX8Eg:1587996711584&source=univ&tbm=isch&q=frases+inspiracionales&sa=X&ved=2ahUKEwi21pff5IjpAhVM5uAKHYtYB9cQsAR6BAgKEAE&biw=1525&bih=705
https://nachotellez.com/es/como-usar-frases-celebres-en-tu-discurso/
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AS TENDAS DO MEU BARRIO

SEGUNDO CICLO  | ACTIVIDADE 17bloque 2

OBXECTIVO
Buscar información e estatísticas 
sobre os pequenos comercios de toda 
a vida do barrio ou vila e as grandes 
superficies; con estes datos, pensar 
se estes comercios compiten en 
igualdade de condicións ou existe unha 
desigualdade real. 

IDEAS CHAVE
Obter información, comparar, extraer 
conclusións, propor accións para fun-
cionar en igualdade de condicións.

Recursos
Ordenadores, conexión a internet, 
móbiles, etc.

DESENVOLVEMENTO
De certo que todos oíron nalgunha 
ocasión que o “pequeno comercio” 
vai acabar desaparecendo por culpa 
das “as grandes superficies” mais 
pensaron por que se repite cada vez 
con máis frecuencia este comentario? 
É que se está convertendo nunha 
realidade? Procurar información sobre a 
facturación, os prezos, a oferta, etc., de 
pequenos comercios e logo de grandes 
superficies. Fan o mesmo cos gastos 
que supón abrir un pequeno comercio 
na rúa ou nun centro comercial, 
incluíndo os salarios para o número 
de horas de apertura. Se non atopan 
información dos pequenos, poden 
saír á rúa e preguntarlles directamente 
en primeira persoa aos comerciantes 
e gravar as súas respostas co 
móbil. Cando estea recompilada a 
información toda, introdúcese nun 
Excel. Que conclusións se obteñen 
da comparativa? Que tipo de empresa 
pode permitirse estar nunha gran 
superficie e que compensacións obtén? 
Montarán un Excel con estes datos 
todos e compartirano para completalo 
no grupo, cada alumno con cadansúa 
información.  

https://nachotellez.com/es/como-usar-frases-celebres-en-tu-discurso/
https://www.mallorcadiario.com/los-ciudadanos-prefieren-el-pequeno-comercio-pero-tambien-compran-en-los-grandes-almacenes.
http://comerciodeleganes.es/tiendas-de-barrio-vs-centros-comerciales-quien-sale-ganando/
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MÁIS
Créase unha campaña de publicidade 
coa que se anime a mercar no pequeno 
comercio ao potenciarmos os seus 
aspectos máis positivos: produtos de 
proximidade ou Km 0, un trato máis 
próximo e amable, pódense facer 
encargos, pódense solicitar produtos 
que non atopas no supermercado, etc. 

NA CASA
Como familia, comprométense a 
facer un 50% da compra do fogar en 
pequenos comercios do barrio ou da 
vila; deste xeito, axúdase a que estes 
consigan subsistir. 

https://www.infoautonomos.com/crecimiento-empresarial/estrategias-para-el-pequeno-comercio/
https://www.infoautonomos.com/crecimiento-empresarial/estrategias-para-el-pequeno-comercio/
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190821/463930287062/alimentos-temporada-km0-cambio-climatico.html
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TEÑO PREXUÍZOS?

SEGUNDO CICLO  | ACTIVIDADE 18bloque 2

OBXECTIVO
Reflexionar a partir de preguntas 
concretas se se teñen prexuízos de 
xénero, étnicos, sociais, económicos, 
relixiosos, etc. Ás veces as preguntas en 
abstracto sérvennos para responder á 
realidade de como somos ou como nos 
comportamos. 

IDEAS CHAVE
Obter resultados claros e obxectivos 
grazas a preguntas concretas e descritivas 
que permitan contestar de xeito conciso. 
Prexuízos e estereotipos como xeito 
de exclusión social. 

Recursos
Ordenadores, conexión a internet e pro-
grama de Google Forms. 

DESENVOLVEMENTO
Antes de preparar esta actividade, o 
Titor pídelle aos alumnos que respondan 
a preguntas tipo: es racista?, ¿eres 
homófobo?, prefires non ter contacto 
cunha persoa pobre?, es machista?, 
non che caen ben as persoas que 
pertencen a unha relixión diferente á túa?, 
etc. Seguro que a maioría das respostas 
(pódese responder de xeito anónimo) son 
negativas; e é que, en realidade, a maioría 
dos alumnos e dos adultos, ademais 
de saber moi ben o que é politicamente 
correcto, sentimos no noso interior que 
non temos ningún tipo de prexuízo con 
respecto á etnia, ao sexo, á clase social, e 

que somos abertos e respectuosos. Mais 
na práctica, aínda que non o imaxinen, 
isto non sempre é así, xa que hai prexuízos 
que levan moito tempo instalados nas 
nosas sociedades e xeitos de sermos 
e non son tan doados de percibir e de 
eliminar. Para detectalos prepárase un 
buen test que se colga no Drive de 
Google para que todos, alumnado, 
familias, profesorado, etc., respondan. O 
test prepárano os alumnos con preguntas 
moito máis concretas: pensas que os 
homes son máis intelixentes que as 
mulleres?, cres que as mulleres coidan 
mellor dos fillos?, moléstache cando 
dous rapaces ou dúas rapazas se bican 
en público, mais non cando se bican 
un rapaz e unha rapaza?, amólache 
cando un indixente senta ao teu carón 

https://ined21.com/yo-no-soy-asi-jovenes-y-estereotipos/
https://docs.google.com/forms/d/1Tb48SdlIoajxD5jOdVussuRInrcX3ZBQ4_ibr0CmBfE/edit
https://alacontra.es/2020/02/yo-no-soy-racista-pero/
https://www.lavanguardia.com/vivo/lifestyle/20190517/462278590785/dia-internacional-lgtbi-fobia-17-de-mayo-hoy-comentarios-evitar-no-ser-homofobo.html
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/las-frases-machistas-mas-controvertidas/
https://www.elmundo.es/espana/2015/09/10/55f1956a46163fdb5a8b4580.html
https://es.surveymonkey.com/mp/writing-survey-questions/
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no metro ou no autobús?, parécenche 
ridículos os xeitos de vestir de persoas 
doutros países?, non entendes por que 
se practican certas tradicións relixiosas 
como xaxuar ou andar de xeonllos por 
unha promesa?, etc. Unha vez teñamos 
as respostas, codifícanse e tíranse as 
conclusións.  

MÁIS
Elabórase unha listaxe cos prexuízos 
máis comúns  entre os enquisados, 
reflexiónase e búscanse solucións para 
superalos. Primeiro convén ser sincero 
e admitir por que nos sentimos así, sen 
complexos, nin culpabilidade. A partir 
de aí poderase comezar a traballar para 
ver como poden influír no noso xeito 
de traballar e mesmo obstaculizar o 
avance persoal e colectivo. Por que non 
centrarnos máis no que nos une  que 
no que nos separa, por exemplo? E se 
rompemos as ideas preconcibidas por 
sexo, etnia, idade ou relixión? Ninguén ten 
por que se sentir mal. 

NA CASA
Toda a familia fai a enquisa que se 
preparou na clase e logo comparten as 
respostas; de acordo co que se contestou, 
explicamos por que nos sentimos así 
e como se pode traballar para superar 
certos prexuízos e estereotipos. Será 
interesante ver tamén que prexuízos 
existen  sobre a adolescencia e sobre 
como son os adolescentes, para poder 
rebatelos co exemplo particular. 

https://www.equiposytalento.com/tribunas/learnlight/7-formas-en-las-que-nuestros-prejuicios-inconscientes-afectan-a-nuestras-interacciones-en-el-trabajo
https://www.equiposytalento.com/tribunas/learnlight/7-formas-en-las-que-nuestros-prejuicios-inconscientes-afectan-a-nuestras-interacciones-en-el-trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg
https://www.youtube.com/watch?v=YKA-dSaAWsA
https://www.fad.es/planetajoven/desmontando-estereotipos-sobre-la-juventud-therealyoung/
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OBXECTIVO
Comprender que toda causa ten un 
efecto, e que como esta “causa” sexa 
negativa, así vai ser o efecto; hai que 
mobilizarse para evitar este fluxo de 
relacións. 

IDEAS CHAVE
Causa – efecto, acción – reacción,  
causas dos conflitos sociais, feitos 
e consecuencias. 

Recursos
Cartolinas, tesoiras, bolígrafos, lapis, 
rotuladores, etc. 

DESENVOLVEMENTO
Coa axuda do Titor, por grupos, 
preparan un xogo de cartas onde 
cada unha delas debe facer referencia 
a unha acción que xera desigualdade 
entre as persoas: “non teño para 
comer”, “non teño casa”, “non podo 
ir á escola porque teño que traballar 
desde pequeno”, “non me vacinan”, 
“non teño acceso a unha sanidade 
pública de calidade”, etc. Cada grupo 
escribe nun papel a reacción que esta 
vai provocar a nivel individual e a nivel 
de grupo e social e que consecuencias 
terá na vida de todos. Por exemplo, 
se a un rapaz non o vacinan, pódese 
contaxiar de doenzas que xa están 
baixo control e, ao final, se son moitos 
os rapaces que non reciben esas 
vacinas, poden acabar contaxiando 

mesmo a terceiros que estean 
vacinados por mor das mutacións que 
esa doenza poida sufrir. Se unha persoa 
non ten traballo, entón... Se son moitas 
as que non o teñen... Se unha persoa 
sofre violencia, se son moitas... Para 
explicar aos demais o resultado da 
reflexión presentarase unha galería de 
fotos para ilustrala, onde o alumnado 
asumirá eses roles e dramatizará os 
efectos. Poden xerar unha exposición, 
unha galería de imaxes para a web do 
instituto, unha videomontaxe...

MÁIS
Búscase unha proposta para que esa 
“acción” negativa desapareza e, deste 
xeito, todos saiamos beneficiados; as 
desigualdades son un problema de 
toda a sociedade, non só das persoas 
que as padecen en primeira persoa. 

NA CASA
Como familia realízanse “accións” 
que provoquen unha “reacción” que 
combata a desigualdade: achegamos 
comida aos “bancos de alimentos”, 
facemos unha doazón para vacinas 
nos países pobres, facémonos socios 
ou padriños de Aldeas Infantiles SOS 
para que algún rapaz poida ter 
mellores oportunidades, etc. Cantas 
menos desigualdades haxa no mundo, 
mellor nos ha ir a todos. 

CAUSA E EFECTO. 
ACCIÓN E REACCIÓN
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https://www.yorokobu.es/conflictos-sociales/
https://www.yorokobu.es/conflictos-sociales/
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/programa-de-jovenes
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/programa-de-jovenes
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OBXECTIVO
A pesar de que se vive nunha 
sociedade cada vez máis globalizada, 
o fluxo de información que nos chega 
non adoita responder a parámetros de 
igualdade, e unhas culturas impóñense 
sobre outras; busquemos información 
para loitar contra tanta desigualdade 
de contidos e coñecemento. 

IDEAS CHAVE
Abrir o noso campo de miras, buscar 
información alternativa, amosar interese 
por outras culturas e manterse curioso. 

Recursos
Ordenadores, conexión a internet, 
móbiles, etc.; programa para 
presentacións como PowerPoint ou 
Prezi. Bases de fotos e vídeos de 
balde e libres de dereitos. Programas 
de edición de vídeo. 

DESENVOLVEMENTO
Na clase de Ciencias Sociais, divídense 
por grupos. Os alumnos teñen que 
buscar información sobre persoeiros 
célebres de países estranxeiros dos 
que en xeral non teñamos información 
abonda, algúns deles galardoados con 
premios prestixiosos como os Nobel ou 
os Princesa de Asturias: de calquera 
país de África ou de Asia, por exemplo, 
de Rusia ou os países bálticos, de 
Centroamérica, etc. Cada grupo escolle 
un país e busca información sobre 
os políticos relevantes, científicos ou 
inventores, deportistas, escritores, etc. 
Con toda a información prepáranse 
carteis cun mesmo formato para 
decorar un corredor do centro. Tamén 
se preparará unha opción dixital para 
facela viral a través das nosas redes 
sociais. 

MÁIS
Organízase un Kahoot (cun grupo de 
5 alumnos voluntarios que prepararán 
as preguntas, cun punto especial por 
facelo) para sabermos cantos rapaces 
coñecen determinados persoeiros 
de campos como a economía, a 
política, a literatura, a ciencia... mesmo 
Premios Nobel que fixeron avanzar 
a humanidade. Somos capaces de 
coñecer a todos os cantantes de moda 
e non a estas persoas. Por que non 
reciben máis atención ou non son os 
seus modelos? Despois do Kahoot, 
con premio para o gañador, debaterán 
sobre este tema. Por que non 
interesan? Por que non se coñecen? É 
porque son doutras culturas ou doutros 

ESAS FIGURAS DESCOÑECIDAS
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https://es.libreoffice.org/
https://prezi.com/
https://pixabay.com/es/videos/search/
https://pixabay.com/es/videos/search/
https://www.oberlo.es/blog/programas-para-editar-videos-gratis
https://www.oberlo.es/blog/programas-para-editar-videos-gratis
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/premios-nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Princesa_de_Asturias_de_las_Letras
https://kahoot.com/
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países dos que non sabemos nada? 
Porque están afastados ou porque 
teñen outra lingua...? (se pensamos o 
preto que está Portugal e o pouco que 
sabemos dos seus persoeiros ou que 
a lingua española que temos en común 
con países de Suramérica non nos fai 
coñecer mellor os seus personaxes...) 
. Por que sabemos tanto dos Estados 
Unidos cando está noutro continente 
se nin tan só compartimos a mesma 
lingua? Como podería fluír máis a 
información? Cres que se existen 
redes entre grupos de interese? Como 
poderiamos facelos máis populares? 

NA CASA
Nalgún momento da fin de semana, 
todas as semanas, toda a familia se 
propón ver algunha película ou serie 
que non se realizara nos Estados 
Unidos ou en Inglaterra, que  sexa do 
noso país, por exemplo. Aínda que 
pensemos que as culturas se espallan 
en igualdade de condicións e de xeito 
natural, esa non é a realidade e, por 
iso, é necesario amosármonos sempre 
atentos e curiosos a descubrirmos 
novos mundos.
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https://www.silenzine.com/series-europeas-recomendadas/
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ACTIVIDADE PROPOSTA
Apoiar o traballo do pequeno comercio 
e o produto local tras a crise sanitaria. 
Mapeade o voso barrio ou a vosa vila para 
saber que se ofrece e confeccionade unhas 
páxinas verdes que promovan o consumo 
de proximidade. 

Tras esta nova guía útil do barrio, proponse 
un espazo de reflexión colectiva e individual:

• Sorprendeuvos a oferta que atopades?
• De que hai máis? Que botades en 

falta? Poderíase xerar máis emprego?
• Cara onde van as necesidades e 

como credes que os rapaces podedes 
cubrilas?

• Como se vos ocorrería chegar a outros 
lugares, saír desas fronteiras locais?

• Que oportunidades de traballo 
se abren a pesar das condicións 
adversas?

• Cales se adaptan máis aos vosos 
diferentes xeitos de ser, vocacións e 
habilidades?

Hai tan só uns meses estivemos unhas cantas 
semanas confinados na casa, moitas persoas se 
contaxiaron polo coronavirus e só no noso país miles 
delas morreron por esta causa sen que houbera 
tratamentos claros nin vacina para a prevención. É 
a pandemia máis tráxica que tivo lugar en máis de 
cen anos e un suceso dramático que ha cambiar 
o curso da historia e o xeito de relacionármonos 
persoal e socialmente.

A economía, como consecuencia, sufriu un golpe 
devastador: millóns de persoas perderon os 
traballos; pecháronse centos de miles de negocios; 
recortáronse soldos, etc. Todas estas dificultades 
non fixeron máis que agravar as desigualdades 
sociais e afectaron sobre todo ás clases máis pobres, 
xa de por si inestables e vulnerables; fíxoselles máis 
complexo e dificultoso saír do “círculo da pobreza”.

A Organización Internacional do Traballo (OIT) 
asegura que os rapaces tamén serán un dos 
grupos máis prexudicados economicamente, xa 
que os seus traballos adoitan ser de xornada parcial 
ou temporais, e ademais non tiveron tempo de 
acumular aforros. Por iso, é preciso, neste momento 
e nesta situación máis que nunca, ser solidarios os 
uns cos outros, pensar de que xeito se pode avanzar 
de maneira unida para que, nesta “nova realidade”, 
da que todo o mundo fala, as desigualdades teñan 
menos protagonismo que ata aquí.  

COVID-19 COMO CAMBIA O TRABALLO?

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10415009/03/20/Que-empresas-se-estan-forrando-con-la-crisis-del-coronavirus.html
https://www.rtve.es/noticias/20200527/uno-cada-seis-jovenes-mundo-perdido-su-empleo-crisis-del-coronavirus-segun-oit/2015025.shtml


bloque 3

XUSTIZA, PAZ 
E NON VIOLENCIA

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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A xustiza, a paz ou a non violencia son conceptos 
que a priori soan grandilocuentes e algo abstractos. 
Son conceptos dos que, pola súa magnitude e a 
súa complexidade, pensamos que temos pouco 
que dicir ou nos que temos pouca capacidade 
de intervir debido á nosa idade e coñecemento. 
Porén, como con case todo, hai diferentes 
escalas e sempre hai unha á nosa medida. 

Esa xustiza, esa paz ou esa non violencia á nosa 
medida son as do día a día, as que impregnan o 
noso xeito de ser e de comportarnos, respectando 
sempre as nosas familias, compañeiros e 
profesores; erradicando para sempre a violencia das 
nosas vidas, buscando a resolución dos conflitos 
a través da razón e do diálogo e denunciando e 
aplicando a xustiza sempre que nos atopemos 
en situacións que non respecten os dereitos dos 
seres humanos, dos animais e do planeta en xeral.

Hai que erradicar as condutas abusivas, 
violentas, avariciosas, egoístas, intimidatorias, 
etc., afeándolle a “graza” a quen as empregue e 
facendo notar cando non estamos de acordo co 
xeito de tratar os demais. Así evitaremos que uns 
poucos intenten impor as súas regras autoritarias 
e inxustas sobre unha maioría que aspiramos a 
convivir en harmonía: rirse dos compañeiros polo 
seu aspecto físico, diante deles ou a través das 
redes sociais; deixar de lado aos amigos polo 
seu xeito de vestir ou porque non se atreven a 
facer certas cousas; aproveitarse dos alumnos 
máis pequenos para abusar deles ou roubarlles 
obxectos, etc. Nada diso é abstracto, e mudar 
estes comportamentos está nas nosas mans. Iso 
é facer xustiza cotiá, a que marca as nosas vidas. 

Converterse en activistas do cotiá tamén 
é algo que a esta idade vai tocando. Se 
estamos todos unidos, a nosa capacidade 
de transformar as cousas é moi poderosa. 
Para loitar pola paz e a xustiza, e contra a violencia, 
non hai barreiras de ningún tipo. Só hai que actuar 
con sentido común, pensando antes de actuar e 
facéndonos unha pregunta moi básica: isto está 
ben? Poderiamos facelo mellor ou ao noso modo? 

A resposta é tamén sempre moi sinxela; aínda que 
nos comportemos dun xeito ou doutro, no noso 
interior sempre sabemos diferenciar o que está ben 
feito do que non, o que é xusto e o que é inxusto. 
Evitemos as escusas ou mirar para outro lado, 
porque así non estaremos cumprindo co ODS 16.
Porén, se actuamos en consecuencia e denunciamos 
sempre o que non sexa correcto, poderemos atinxir 
axiña, polo menos nesta xeración, un obxectivo 
que é máis que xusto e que nos fará mellores 
persoas; e da nosa sociedade, un lugar mellor. 
    

XUSTIZA, PAZ 
E NON VIOLENCIA

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf
https://lamenteesmaravillosa.com/el-enorme-potencial-de-una-mente-abierta/
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OBXECTIVO
Propostas de casos-problemas, 
escoita activa, pensamento alternativo, 
pensamento normativo, reflexións 
éticas; aceptación de diferentes xeitos 
de entender a vida, puntos de vista e 
aproximacións. Aplicación do concepto 
de xustiza “ortodoxo” e interpretativo.

IDEAS CHAVE
Escoita activa con atención e respecto; 
saber gardar a orde das intervencións; 
non ter unha opinión preconcibida, 
senón estar abertos ás diferentes 
interpretacións dos feitos; tomar 
decisións baseadas nas leis e nas 
normas, e intentar aplicalas de xeito 
imparcial e xusto. 

Recursos
Encerado dixital para proxectar imaxes 
de series; cartolinas vermellas e verdes 
para facer tarxetas e vestiario ou 
disfraces que teñan pola casa.

DESENVOLVEMENTO
Na clase de Titoría, o profesor 
proponlles dividirse en grupos de tres: 
un acusado, un avogado defensor e 
un fiscal (avogado que se encarga da 
acusación). O acusado debe ser un 
personaxe dalgunha serie actual que 
viran e que os alumnos consideren que, 
pola súa conduta, deber ser levado a 
xuízo: Eddard Stark ou Cersei Lannister 
de Xogo de tronos; Walter White ou 
Jesse Pinkman de Breaking Bad; 

Tokio ou Palermo d’A Casa de Papel, 
etc. O avogado defende o seu cliente, 
o fiscal expón por que o acusa e, por 
último, o acusado tamén terá unha 
quenda para ofrecer a súa versión dos 
feitos. O resto da aula exerce de xurado 
popular ante cada caso: escoitan en 
silencio, respectuosos, concentrados 
no que lles están explicando. Para 
impartir xustiza hai que prestar 
atención, entender as diferentes partes, 
reflexionar con tranquilidade e chegar 
a unha conclusión. Ao final chega a 
votación popular: se consideran que 
o acusado é culpable, levantan unha 
tarxeta vermella; se pensan que é 
inocente, amosan unha verde. 
    

XURADO POPULAR
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https://lamenteesmaravillosa.com/el-enorme-potencial-de-una-mente-abierta/
https://es.hboespana.com/
https://www.netflix.com/search?q=breakin&jbv=70143836&jbp=0&jbr=0
https://www.netflix.com/title/80192098
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MÁIS
Para “meterse” máis na situación, 
os alumnos disfrázanse como os 
personaxes da serie que representan; o 
avogado e o fiscal tamén se visten cun 
estilo máis clásico e formal. Grávase 
en vídeo para visionármolo a posteriori, 
por se algún membro do xurado ten 
dúbidas á hora de votar “inocente” ou 
“culpable”.

NA CASA
Vemos en familia algunha das series 
que escollemos na clase; pídeselles 
aos pais que dean a súa opinión 
ao respecto sobre as personaxes 
acusadas. Tamén se pode ver algunha  
serie de avogados para poñerse en 
situación. Varían moito con respecto ás 
acusacións e defensas realizadas na 
aula?

PRIMER CICLo | ACTIVIDADE  21bloque 3

https://www.espinof.com/listas/mejores-series-abogados-netflix-hbo-amazon-movistar
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Aldeas Infantiles SOS

OBXECTIVO
Para que a convivencia na sociedade 
sexa xusta e pacífica hai uns principios 
de equidade —de xénero, social ou 
económica— que marcan e defenden 
certas normas coa finalidade de que 
os máis vulnerables e débiles vivan en 
igualdade de condicións.  

IDEAS CHAVE
Respectar e defender as leis e 
normas que regulan unha sociedade 
xusta onde todas as persoas deben 
ter igualdade de oportunidades, 
independentemente do seu xénero, 
idade, etnia, clase social, etc. 

Recursos
Un banco alongado onde caiban sete 
persoas; ordenadores e conexión a 
internet. 

DESENVOLVEMENTO
Na clase de Titoría, o profesor 
preséntalles un xogo de roles, que é 
unha variación da clásica dinámica 
de grupo  “o naufragio”: a clase 
representa o Titanic estase afundindo; 
hai un bote salvavidas —un banco da 
aula—, mais só caben sete persoas. 
Cada un dos alumnos recibe un 
número e un perfil de personaxe que 
debe adoptar e que defende o seu 
dereito a estar no bote: un neno, un 
bebé, un ancián, unha anciá, unha nai 
solteira, unha rapaza embarazada, un 
pai de familia numerosa, un médico, 

un enfermeiro, o capitán do barco, 
un cura, un científico, un actor, un 
músico, etc. Cada alumno dispón dun 
minuto para expor por que merece 
subir ao bote. Despois, a través dun 
formulario que se pode configurar cos 
modelos de Google Forms ou a través 
dun Kahoot, todos os alumnos da clase 
votan que sete personaxes pensan que 
teñen que subir ao bote e salvar a vida. 
Finalmente danse os resultados e, se 
queren, poden comentar se consideran 
que a escolla foi xusta ou non.  

OS NENOS E AS MULLERES 
PRIMEIRO

PRIMER CICLo | ACTIVIDADE   22bloque 3

https://concepto.de/equidad/
https://www.actiludis.com/2011/03/10/el-naufragio/
https://www.youtube.com/watch?v=LVHt4KBAb0g
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MÁIS
Unha vez se teñan os resultados das 
votacións, iníciase un debate entre 
todos os alumnos, moderado polo 
profesor, onde expoñen se están de 
acordo ou non coas sete persoas 
escolleitas que, en teoría, deberían 
sobrevivir ao resto. Hai que argumentar 
a opinión ao respecto. 

NA CASA
Coa familia, ven algunha película ou 
serie de catástrofes como O imposible, 
Estallido, The Rain, Titanic ou o capítulo 
12 da tempada 12 de The expanse 
onde se trata este dilema e se presta 
especial atención a que roles exercen 
os diferentes personaxes conforme o 
seu xénero, idade, profesión, etc.   

PRIMER CICLo | ACTIVIDADE  22bloque 3

https://www.youtube.com/watch?v=FpulD02gc9s
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OBXECTIVO
Partindo dos nosos coñecementos e 
da nosa experiencia de vida, ofrecer 
resposta e solucións construtivas 
a diferentes conflitos do día a día, 
facendo servir sempre a xustiza. 

IDEAS CHAVE
Ser reflexivo, sensato, empático e 
non deixarse levar polas opinións de 
terceiros, senón polo que se considera 
que está ben ou mal feito; en verdade 
é máis sinxelo do que parece. 

Recursos
Ordenadores e conexión a internet. 

DESENVOLVEMENTO
Divídese o alumnado en grupos de 
4 ou 5 e propónselle crear novos 
dilemas morais para alimentar a 
páxina “Vaia Dilema” de Aldeas 
Infantiles SOS. Nesta atoparán 
moitos exemplos baseados nos esta-
dios de desenvolvemento moral 
de Kohlberg e o crecemento moral 
do profesor Manuel Segura. Trátase 
de que cada un achegue un novo 
dilema ou situación conflitiva coa maior 
base real ou de experiencia posible. 
Tomarán de modelo os dilemas desta 
páxina e as diferentes respostas ante 
unha situación, que representan as 
diferentes posturas que se poden tomar 
ante un escenario así. Cada resposta, 
ademais, correspóndese cun nivel 
de crecemento moral: a resposta do 
temor, do egoísmo, de querer encaixar 
no grupo, da xustiza, de facer o mellor 
para o grupo ou de ser o máis ético 
posible, respectando os dereitos de 
todos e o concepto do ben ou do mal 
de xeito obxectivo. Seguro que non hai 
problema, hai centos de situacións que 
xeran confusión e conflito á hora de 
reaccionar. Cada dilema introdúcese 
nun documento compartido cun 
número de alumno. 

DILEMAS COTIÁS

bloque 3 PRIMER CICLo | ACTIVIDADE  23

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://zibereskola.blogspot.com/2007/03/el-crecimiento-moral-con-manuel-segura.html
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MÁIS
Os alumnos responden á súa vez a todos 
os dilemas, e ao remataren analizan os 
resultados: comproban se son persoas 
inxustas, indiferentes; apáticas, 
pouco implicadas, empáticas, cun gran 
sentido da xustiza, etc. 

NA CASA
Pídenlles aos pais que lles expliquen 
algunha situación onde non actuaron 
do xeito correcto e non souberon 
como comportarse: por exemplo, 
nalgunha ocasión que se despediu a un 
compañeiro do traballo de xeito inxusto 
e non expresaron a súa opinión ante a 
situación; cando nalgunha ocasión non 
respectaron as normas de convivencia 
da comunidade e da veciñanza, 
poñendo a música ou a televisión alta 
de máis, facendo lavadoras a altas 
horas da noite cando a xente xa está 
durmindo, etc. Reflexionan e verbalizan 
como pensan que era o xeito correcto 
de actuar. 
 
 
 

bloque 3 PRIMER CICLo | ACTIVIDADE  23

https://psicologiaymente.com/psicologia/dilemas-eticos
https://www.equiposytalento.com/noticias/2016/05/24/la-injusticia-en-el-trabajo-afecta-a-la-salud
https://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-adolescentes-apaticos-motivarles-20160908144719.html
https://fuenlabradanoticias.com/art/92678/los-5-conflictos-mas-comunes-que-se-generan-en-una-comunidad-de-vecinos
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OBXECTIVO
Ser o máis obxectivos posible para 
discernirmos entre o que é xusto 
e o inxusto, e aceptar diferentes 
interpretacións dunha mesma situación, 
sempre dende un punto de vista racional 
e dende a empatía. 

IDEAS CHAVE
Parar, escoitar atentamente sen 
distraccións, pensar, reflexionar so-
bre os acontecementos e chegar a 
conclusións. 

Recursos
Folios, bolígrafos, caixa de cartón a 
modo de urna; ordenadores e conexión 
a internet.

DESENVOLVEMENTO
Na clase de Titoría, Lingua Castelá ou 
Lingua Galega, o profesor proponlles 
que escriban un relato: ten que estar 
baseado en feitos reais, protagonizado 
por eles mesmos ou por outros 
compañeiros, mais eles teñen que 
ser testemuñas dos acontecementos 
narrados. As historias deben relatar 
algunha inxustiza, non debe ser algo 
de moita transcendencia, e ao final dos 
textos debemos denunciar por que as 
cousas non se fixeron ben. Cámbianse 
os nomes dos protagonistas. Non se 
trata de acusar a ninguén, simplemente 
de reflexionar sobre situacións inxustas. 
Unha vez acabados, colócanse na urna. 
Tamén se poden escribir con ordenador 
e logo cargalos todos nunha mesma 
carpeta compartida. Por último, lense 
todos na clase: cómpre que os alumnos 
identifiquen a inxustiza e como se 
debería resolver.

MÁIS
Se os alumnos dun grupo non se 
poñen de acordo na resolución dos 
conflitos, invítase a alumnos doutras 
clases e cursos a que ofrezan unha 
opinión que, en teoría, debería ser máis 
obxectiva. 

NA CASA
Revísanse as normas do fogar coas que 
non se está de acordo: horarios, uso de 
pantallas, organización das tarefas do 
fogar, menús, etc. Intentárase buscar 
unha solución consensual aos conflitos 
ou desacordos. 
 

SEXAMOS XUSTOS 
ENTRE NÓS

bloque 3 PRIMER CICLo | ACTIVIDADE  24

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-justicia
https://www.slideshare.net/UNAF/gua-para-adolescentes-de-ayuda-a-la-resolucin-pacfica-de-conflictos-y-sensibilizacin-a-la-mediacin-en-centros-escolares
https://www.slideshare.net/UNAF/gua-para-adolescentes-de-ayuda-a-la-resolucin-pacfica-de-conflictos-y-sensibilizacin-a-la-mediacin-en-centros-escolares
https://www.alcanzapsicologos.es/normas-para-adolescentes-en-el-hogar/
https://www.alcanzapsicologos.es/normas-para-adolescentes-en-el-hogar/
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EU SI SAÚDO

bloque 3 PRIMER CICLo | ACTIVIDADE  25

DESENVOLVEMENTO
Na aula de Plástica, con titoriais e coa 
axuda do profesor, prepáranse, ou ben 
abanos con cartóns, que os alumnos 
traen da casa para decoraren na 
clase, ou ben chapas personalizadas, 
se dispomos da máquina para 
facérmolas. Estes abanos ou chapas 
deben levar unha mensaxe, un saúdo, 
o que queiramos: ola, bo día, boas 
tardes, como estás?, todo ben?, abur, 
hi!, hello!, ni-hao, márhabaan, etc.

Daquela, xunto co profesor, cóllese 
o autobús ou o metro e repartímolos 
entre os usuarios que vaian subindo, 
sen esquecérmonos de facer contacto 
visual, cun sorriso, un ton axeitado e 
un saúdo educado. Podemos poñelo 
en práctica no trasporte público, no 
centro de saúde, á porta do instituto, 
na oficina de Correos ou na praza 
máis concorrida. A quen saudemos, 
ademais, podémoslle agasallar un 
abano de papel ou unha chapa para 
que se una ao movemento de saudar, 
de ser consciente do outro, de non 
facer sentir a ninguén invisible. O 
obxectivo é recuperarmos o saúdo 
como un signo de amabilidade ou de 
respecto á persoa, que nunca pasa de 
moda, e non caer na desidia de nin tan 
sequera comunicarnos cun xesto ao 
vérmonos. 

OBXECTIVO
A paz pasa por crear estados e 
situacións de amabilidade, cordialidade 
e simpatía entre as persoas. Poténciase 
a través de algo tan básico e tan cotiá 
como é saudarse.

IDEAS CHAVE
Saudar, mirar aos ollos, estar presente, 
ser amable, educado, ser afable, 
crear un ambiente de cordialidade. 
Invisibilidade social e exclusión. Lin-
guaxe non verbal. 

Recursos
Cartóns, tesoiras, rotuladores, aerosois, 
pinturas de todo tipo. Máquina de 
chapas e recambios. 

https://www.youtube.com/watch?v=2hiPgZln6B0
https://lamenteesmaravillosa.com/los-secretos-del-contacto-visual/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-secretos-del-contacto-visual/
https://www.youtube.com/watch?v=J7ADcw7Mkr4
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MÁIS
Facer máis abanos ou chapas e 
repartilos no instituto, á entrada pola 
mañá. Saudar os compañeiros de 
xeito alegre para que se contaxien e 
respondan; nada de non mirar aos ollos 
e non crear contacto visual; canto máis 
conscientes sexamos das persoas que 
temos arredor, máis fácil será evitar a 
violencia e vivir en paz.

NA CASA
Asinamos un contrato onde nos 
comprometemos a saudarnos pola 
mañá ao espertar, cando saímos e 
entramos na casa, ao deitármonos; 
quen non o faga deberá “pagar” unha 
penalización; somos unha familia e 
debemos ser agarimosos os uns cos 
outros para crearmos unha paz familiar 
e erradicarmos a violencia do noso 
fogar. 

bloque 3 PRIMER CICLo | ACTIVIDADE  25

https://www-en-rhed-ando.blogspot.com/2010/04/como-hacer-un-abanico-de-carton-con.html
https://mistutossecretos.es/como-hacer-chapas-personalizadas/
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OBXECTIVO
Entender un concepto cada vez máis 
popular e estendido na nosa sociedade 
como é o do  “comercio xusto” e 
reflexionar sobre por que se debería 
apostar polo seu consumo. 

IDEAS CHAVE
Solidariedade, igualdade de condicións, 
xustiza para os pequenos comercios e 
pequenos produtores, etc. 

Recursos
Ordenadores e conexión a internet.

DESENVOLVEMENTO
Na clase de Titoría ou Educación Ética 
analízase o significado de “comercio 
xusto”. Actualmente, a loxística do 
comercio e os hábitos de consumo 
evolucionaron dun xeito tal, que unha 
porcentaxe moi alta do prezo dos 

produtos de consumo van parar ao 
transporte e aos propietarios das 
grandes cadeas de supermercados 
que exercen de intermediarios e, en 
moitas ocasións, o produtor é o que 
menos beneficios recibe, malia  o 
esforzo e os riscos que asume. Por 
iso, cada vez hai máis cadeas de 
distribución alternativas e xustas que 
lles permiten aos produtores no seu 
lugar de orixe saltarse as “ditaduras 
de prezos” impostas polas grandes 
superficies. Saímos a pasear polo barrio 
e visitamos algunha desas tendas. Se 
na nosa localidade non hai ningunha, 
visítanse as súas páxinas en liña.   

MÁIS
Prepárase unha merenda de produtos 
de “comercio xusto” que se adquiren 
nas tendas do barrio ou por internet: 
café, té, chocolate, doces, etc. Algúns 
destes produtos tamén poden ser de 
“comercio xusto” internacional, por 
suposto. 

NA CASA
Como familia, comprométense a dar 
unha oportunidade dentro da compra 
mensual ás tendas de proximidade ou 
de comercio xusto físicas ou en liña. 
Algúns dos produtos máis accesibles 
a través do comercio xusto son as 
verduras e froitas de tempada, os ovos 
e a carne, por exemplo.

COMERCIO XUSTO?

https://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds
http://comerciojusto.org/tiendas/
https://www.youtube.com/watch?v=cHlxYxkMhnM
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OBXECTIVO
As leis son redactadas por persoas 
e estas, á súa vez, aplicadas por 
xuíces; tanto a súa redacción como a 
súa aplicación inténtase levar a cabo 
co máximo de consenso, tendo en 
conta sempre a realidade do lugar e do 
momento. 

IDEAS CHAVE
Obxectividade, imparcialidade, sentido 
común, estar ceibe de prexuízos e ter 
amplitude de miras.

Recursos
Ordenadores, conexión a Internet; 
atrezzo para escenificar un juicio.

DESENVOLVEMENTO
O profesor de Filosofía ou Ciencias 
Sociais divide a clase en tres grupos: 
o primeiro debe escribir as leis que 
rexerán o bo desenvolvemento do 

curso a todos os niveis; o segundo 
grupo encargarase de aplicar esas 
leis e asumirá os papeis de xuíces, 
avogados, fiscais, acusados, etc.; e 
o terceiro grupo debe investigar que 
fallos pode ter unha lei e como interpor 
recursos ou reclamacións, se alguén 
non está de acordo con elas ou en 
como se aplican. Por exemplo, unha 
das leis confeccionadas fai referencia á 
normativa de puntualidade na clase e 
di que “se se entra tres veces coa clase 
comezada, o alumno deberá realizar 
tarefas de reforzo con alumnos de 
clases dun curso inferior”. Trátase de 
que cada grupo faga unha exposición 
oral compartida para explicar aos 
demais como funciona “a súa parte”. 
Ademais, un voceiro de cada grupo 
reúnese cos demais para  gravar un 
podcast sobre o tema para a web do 
centro, a modo de programa de radio.  

MÁIS
A medida que o curso evoluciona, 
revísanse as leis para confirmar que 
se segue de acordo co seu contido; 
ás veces, coa pasaxe do tempo, 
prodúcense cambios na organización 
das cousas que poden provocar que 
fiquen desfasadas ou obsoletas. 

NA CASA
Vense series e películas ou lense 
ensaios e novelas nas que se narran 
historias onde os xuíces non ditaron 
unha sentenza correcta e descubriuse 
posteriormente. 

APLICAR OU INTERPRETAR A LEI

https://dudaslegislativas.com/procedimiento-legislativo-en-espana/
https://www.genbeta.com/guia-de-inicio/herramientas-para-grabar-tu-podcast-primeras-fases-a-ultimos-retoques
https://www.genbeta.com/guia-de-inicio/herramientas-para-grabar-tu-podcast-primeras-fases-a-ultimos-retoques
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OBXECTIVO
Un testamento é o texto ou testemuño 
das últimas vontades das persoas, 
do que queren que se faga coas súas 
propiedades ou legado, unha vez que 
falezan; os alumnos teñen que pensar 
quen lles gustaría que herdara os seus 
bens e o seu xeito de pensar. 

Recursos
Ordenadores e conexión a internet. 

DESENVOLVEMENTO
Na clase de Filosofía ou de Titoría 
procurar información sobre os 
testamentos vitais ou legados de 
grandes persoeiros, filántropos que 
buscan o benestar para toda a 
sociedade e o planeta onde vivimos: 
Bill Gates, Al Gore, Leonardo di 
Caprio, Amancio Ortega, Leo 
Messi, etc. Os alumnos imaxinan que 
teñen aforrados 10 millóns de euros, 
son adultos e deben redactar o seu 
testamento. A quen lle van deixar 
todo ese diñeiro? Á súa familia? É 
moito diñeiro. Se deciden que vai ser 
tamén un testamento solidario, é 
dicir, que queren deixarlle unha parte a 
fundacións ou entidades que traballen 
e loiten por mellorar a calidade de 
vida das persoas, dos animais, para 
mellorar o medio ambiente e o planteta 
en xeral, teñen que especificar a cales 
e por que as escolleron.

O TEU TESTAMENTO, UNHA 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

IDEAS CHAVE
Pensar no futuro, en como mellorar 
a vida da sociedade; a solidariedade 
debe pór o foco nas persoas máis 
necesitadas para conseguir transformar 
o mundo nun máis xusto e equitativo. 

https://www.gatesfoundation.org/
https://www.algore.com/project/the-climate-reality-project
https://www.leonardodicaprio.org
https://www.leonardodicaprio.org
https://www.faortega.org/es/
http://www.fundacionleomessi.org/
http://www.fundacionleomessi.org/
https://www.aldeasinfantiles.es/testamento-solidario
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MÁIS
Comentade esta noticia do colexio de 
notariado sobre os legados solidarios 
que se recibiron en 2018 no noso país. 
Sabedes que unha parte sempre vai 
aos herdeiros? Credes que xeraron 
malestar nas familias? Sabedes que 
acontece cos bens das persoas que 
falecen sen familia? Pensades que 
se lle pode dar bo emprego ao seu 
diñeiro ou ás súas propiedades? 
Sabiades que pode repartirse entre 
diferentes organizacións, por exemplo? 
Convidámosvos a ver como se senten 
as persoas que deciden contaxiarse 
deste espírito de legado solidario coa 
campaña que fixo Aldeas Infantiles SOS 
hai un ano. Chamámolo “Síndrome de 
Gmeiner” inspirados no fundador da 
ONG, Hermann Gmeiner, un filántropo 
austríaco que dedicou a súa vida á 
infancia máis desprotexida.
  

NA CASA
Como familia, e ata que chegue o 
momento de que redacten os seus 
testemuños ou últimos desexos, 
aprovéitase para colaborar con algunha 
boa causa, como Aldeas Infantiles 
SOS. Aínda que non teñamos millóns 
de euros, todos podemos axudar 
de acordo co noso nivel de vida. O 
importante é facelo e sentírmonos 
satisfeitos de colaborar para conseguir 
unha sociedade e un planeta máis 
saudable. 

http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?uuid=765fc274-156f-49c8-baff-e09fc01d2ac4&groupId=10218
https://www.sindromedegmeiner.es/
https://www.sindromedegmeiner.es/
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OBXECTIVO
Pensar en algo que sexa doado de facer 
para un gran número de persoas, e que 
o seu resultado sexa de grande axuda 
ou repercusión para a sociedade.

IDEAS CHAVE
Como un pequeno acto dun individuo 
pode ter unha gran repercusión a nivel 
colectivo; o poder do grupo e da masa.  
Activismo social. 

Recursos
Ordenadores e conexión a internet. 

DESENVOLVEMENTO
En primeiro lugar, pénsanse en ideas 
coas que mobilizar de xeito doado 
un millón de persoas que puidesen 
provocar algún cambio significativo 
na sociedade: cada individuo achega 
un euro, co que se podería recadar un 
millón de euros e destinalos a algunha 
acción solidaria importante; animar 
a doar sangue, cunha soa vez sería 
abondo; poñer unha planta ou unha 
pequena árbore nun xardín público ou 
no campo, etc. Unha vez propostas 
todas as ideas, vótanse, e a idea 
que reciba máis votos desenvólvese 
para prepararmos unha campaña e 
atinxirmos ese millón de persoas a 
través de plataformas dixitais para 
envío de correos electrónicos masivos 
como Acumbamail, Mailchimp ou 
Sendinblue, por exemplo.     

QUE CHE GUSTARÍA QUE FIXESEN 
1 MILLÓN DE PERSOAS?

MÁIS
Investigan como se podería conseguir 
o correo electrónico dun millón de 
persoas; o xeito máis evidente sería 
facelo a través da comunidade 
educativa, xa que son estudantes 
coma eles. 

NA CASA
Coñeces algún activista teu barrio 
ou vila? Sóache a revolucionario ou, 
simplemente, a defensor dos demais? 
Calquera poder ser un activista do 
cotiá e defende unha causa que 
pode beneficiar a un grupo. Non hai 
que ir moi lonxe: dentro da familia ou 
da veciñanza: dende propor instalar 
placas solares no tellado da casa ata 
crear unha horta colectiva, axudar 
na rehabilitación dalgún edificio 
abandonado ou deteriorado na zona 
ou na vila onde vivimos, etc. Facédevos 
activistas por un trimestre, a ver que se 
sente!

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48037692
https://acumbamail.com
https://mailchimp.com/
https://es.sendinblue.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pFptB54c17I
https://www.youtube.com/watch?v=g4sK4yyYirc
https://www.youtube.com/watch?v=g4sK4yyYirc
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OBXECTIVO
A xustiza, en certo xeito, son as regras 
do xogo da vida. Se non existisen e non 
se aplicasen na súa medida en calquera 
lugar do planeta, moitos xogadores 
estarían en desvantaxe. Cómpre loitar 
para que iso non aconteza.

IDEAS CHAVE
Xustiza universal, con independencia 
de países e sociedades. Todas as 
persoas a merecen e a deberían recibir. 

Recursos
Atrezzo, folios e bolígrafos. Lei do 
Menor española.

DESENVOLVEMENTO
Na clase de Titoría, o profesor divídeos 
en grupos de 4 alumnos; estes deben 
representar unha escena ficticia que 
implique un conflito onde teña que 
intervir a lei: un asasinato en lexítima 
defensa e un premeditado; un neno 

moi pobre entra nun supermercado 
e rouba comida; no suposto dous, 
rouba a unha persoa maior que está 
mercando; un rapaz menor vende 
droga na rúa a adultos, e no outro 
suposto tamén a vende a menores 
coma el; unha adolescente pija 
descarga música a través de páxinas 
piratas, películas, libros... No outro 
suposto, é un adolescente sen máis 
recursos que o seu teléfono ou 
ordenador para descargalas e acceder 
a entretemento ou cultura, etc. Por 
parellas ou grupos de tres, para que 
haxa máis puntos de vista, os alumnos 
redactan un texto onde argumentan se 
a acción descrita é xusta ou inxusta 
e como se debería castigar á persoa 
que cometeu o delito, tendo en conta 
as circunstancias atenuantes, exi-
mentes ou agravantes se existen, 
en cada caso. Trátase de ver que non 
todos os casos, pese a catalogarse 
como o mesmo delito, son iguais. 
   

MÁIS
Investigan sobre como a lei defende os 
rapaces de xeito especial a través da  
Declaración dos Dereitos do Neno 
de Nacións Unidas e outros textos 
legais que poidan corresponder. 

NA CASA
O castigo máis duro que unha persoa 
pode chegar a recibir por un delito é 
a pena de morte, que no noso país 
non existe, mais si noutros lugares do 
mundo; pregúntaselles aos pais que 
opinan sobre iso.

TODOS MERECEMOS 
A MESMA XUSTIZA?
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
https://www.martinezechevarria.com/es/derecho-penal-circunstancias-eximentes-atenuantes-y-agravantes/
https://www.martinezechevarria.com/es/derecho-penal-circunstancias-eximentes-atenuantes-y-agravantes/
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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Co confinamento, en moitos fogares onde 
xa existían actitudes e comportamentos 
violentos, estes incrementáronse e, por 
riba, sen posibilidade de que as vítimas 
atopasen axuda ante unha situación 
que nos mantiña illados. Por non falar da 
infancia e da xuventude que vive en países 
de guerra, en campos de refuxiados, en 
situacións vulnerables... a xustiza ten que 
actuar de xeito urxente e organizada, a 
nivel mundial, para que os dereitos básicos 
dos menores sexan respectados.   

ACTIVIDADE PROPOSTA
Cres que as novas situacións requiren 
novas leis e novos sistemas de protección? 
Inventemos unha figura especial para a 
protección pos-COVID-19.

• Como a chamaremos?
• De que se encarga?
• A quen protexe? Que tipo de casos se 

poderán dirixir a ela?
• Por que é necesaria?
• Que tipo de perfil de profesionais se 

recrutan?
• Cantos fondos require?

A paz do noso día a día veuse fortemente 
perturbada cando xurdiu o virus da 
COVID-19. Todo se viu alterado: 
confinamento, distancia social, persoas 
contaxiadas, moitas outras que acabaron 
morrendo —sobre todo entre as xeracións 
de maior idade, as dos nosos benqueridos 
avós—, etc. Foron momentos difíciles 
e dolorosos para todos. Despois da 
pandemia fálase de “nova normalidade”, 
que intenta que nos adaptemos ao novo 
ritmo dos acontecementos. Xorden novas 
normas, novas recomendacións e mesmo 
novos castigos e nova xurisprudencia. 

As institucións que nos defenden e as 
figuras de protección tiveron que reforzarse 
para asumir unha realidade preocupante 
que pode disparar a inxustiza contra os 
colectivos máis desfavorecidos: a perda 
de traballo, as altas taxas de desemprego 
xuvenil ou a defensa dos menores. 
Pode que sexa este, sendo optimistas, 
un momento único na historia para 
reformulármonos como vivir todos xuntos 
dun xeito máis xusto e pacífico, para 
erradicarmos a violencia entre as persoas, 
para aprendermos a ser solidarios e a tecer 
unha boa rede de protección social e para 
que tamén coidemos do noso planeta, por 
un futuro máis solidario e equitativo para 
todos.

bloque 3

COVID-19: QUEN NOS DEFENDE?

https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2020/04/Guia-no-consientas-el-maltrato-infantil.pdf
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2020/04/Guia-no-consientas-el-maltrato-infantil.pdf
https://bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=1&subs=188&cod=1591&page=
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APUNTA A TÚA CLASE 
Á XORNADA NACIONAL DE RAPACES!

TELÉFONO DE 
ASESORAMENTO 
PERMANENTE  

Cada ano, este proxecto péchase cunha 
actividade viva e colaboradora onde participan 
un rapaz e un profesor de cada Comunidade 
Autónoma: a Xornada Nacional de Rapaces. 

Se estás realizando este proxecto e traballando 
o valor do compromiso cos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible, encantarate levar 
a voz dos teus alumnos a esta experiencia de 
intercambio tan interesante. Trátase de facer 
unha enquisa en liña con toda a túa clase sobre 
o valor do curso e de escoller un voceiro para 
que vaia ao encontro nacional a Madrid. Alí 
poderá traballar en grupo con outros alumnos 
sobre o mesmo tema, facer reflexións e chegar 
a unhas conclusións comúns. 

En cada comunidade autónoma participa un 
colexio, que pode levar un alumno e un profesor. 
A xornada é unha experiencia moi enriquecedora, 
onde se produce o encontro de 17 centros 
educativos con diferentes xeitos de traballar e 
de lugares xeográficos tamén diferentes. Resulta 
excepcional. Permítelles gozar dun día con 
outros docentes e alumnos que teñen moito en 
común con eles e moitas ganas de compartir. E, 
sobre todo, ten un enorme interese na educación 
en valores, como Aldeas Infantiles SOS.

Se queres máis información ou directamente 
solicitar praza na Xornada Nacional de 
Rapaces, podes enviar un correo electrónico á 
coordinación do programa aquí. 

670 696 588

mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=Solicitar%20plaza%20en%20la%20Jornada%20de%20Adolescentes%20Nacional
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