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Aldeas Infantiles SOS contribúe a lograr estes obxectivos :

A RESPONSABILIDADE

coa educación, a igualdade de xénero e a acción polo clima
Este curso traémosvos tres novos
Obxectivos do Desenvolvemento
Sostible cos que completamos
un ciclo de nove ODS aos que
Aldeas Infantiles SOS contribúe
directamente co seu traballo pola
infancia máis vulnerable.
Para englobar estes tres ODS
escollemos repetir un valor que
propuxemos por primeira vez hai
20 anos e que forma parte da
nosa esencia como organización
de defensa da infancia: a
responsabilidade. É un valor que
segue tan vivo e é tan necesario
como daquela e defende o
apoderamento e a autonomía de
cada crianza e a súa participación
no mundo e nos seus procesos
vitais tales como aprender,
relacionarse cos demais e protexer
a súa contorna.

Benquerido profesorado,
Este curso, para abordar o valor da Responsabilidade, en
primeiro lugar, traballaremos o valor da responsabilidade
cara á propia educación (ODS 4). En vinte anos, este
concepto pasou de ser algo que se recibía de xeito
case pasivo e ata unha determinada idade, pasar a
constituír un proceso vital continuado, flexible e onde
quen aprende, sexa neno ou sexa adulto, está no centro
desta aprendizaxe. En Aldeas Infantiles SOS, que fomos
pioneiros na educación en valores e en aplicar as
intelixencias múltiplas no noso traballo, valoramos todos
os talentos e habilidades e consideramos que motivar e
avivar a curiosidade é fundamental en calquera educación
de calidade. Cremos que todos temos moito que achegar
e tamén que, con esforzo, determinación e entusiasmo
podemos chegar á nosa mellor versión e debemos facelo
por nós mesmos e polos demais.
No segundo bloque temático, dedicado ao ODS 5,
servímonos do valor da responsabilidade para tratar a
igualdade de xénero, porque as actitudes aceptables e
aceptadas socialmente respecto dos demais non deixan
de ser unha suma de actitudes individuais. Se cada un
de nós se converte nun modelo, se lideramos un cambio
que comece en nós desde a infancia, se non toleramos
a falta de igualdade e denunciamos a discriminación e a
violencia, podemos avanzar cara a ese horizonte 2030
que tanto queremos atinxir.
Finalmente, e para complementar a nosa aposta polo
futuro, en Aldeas Infantiles SOS estamos comprometidos
con minimizar o noso impacto no planeta. Por iso
abordamos tamén a responsabilidade cara ao ODS 13,
de acción polo clima. Desde este bloque tamén vos
animamos a promover as actitudes de sensibilidade
medioambiental que incidan nesta responsabilidade
individual por reducir a nosa pegada ecolóxica. Todos,
comezando polas novas xeracións, estamos chamados
a coidar esta Terra que compartimos.
Convídovos, pois, a educar no valor da responsabilidade
e a dar exemplo desta. Comezade por salvagardar esa
educación de calidade pola que, sen dúbida, sentides
vocación, como cada ano nos amosades. Que teñades
un gran curso cheo de grandes retos e oportunidades
para medrar persoal e profesionalmente!

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS
de España
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Ningunha crianza nace para medrar soa
Un de cada dez nenos medra no mundo sen o coidado dos pais ou está en risco de
perdelos. En España, son 300.000 os nenos e nenas 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 tela e para fortalecer as familias vulnerables para que
poidan coidar axeitadamente dos seus fillos e evitar, así, a súa posible separación.

Sobre Aldeas
Aldeas Infantiles SOS é unha organización internacional, privada, de axuda á infancia, sen
ánimo de lucro, interconfesional e independente de toda orientación política, fundada en
Imst (Austria) y con presencia en 138 países e territorios. Premio Princesa de Asturias da
Concordia 2016.
O noso labor céntrase en garantir o dereito de todos os nenos e nenas a crecer en familia:
nun fogar no que se sintan queridos, protexidos e seguros. Para lograrlo, acompañamos
ás familias que están a pasar por dificultades e fortalecemos as súas capacidades para
que poidan coidar mellor dos seus fillos e fillas, e ofrecemos un novo fogar aos nenos
e nenas que non poden vivir cos seus pais, baixo o agarimo e a protección de persoas
de referencia estables, e garantindo o principio de non separación dos irmáns. Un
acompañamento que continúa máis aló da maioría de idade, ata a plena integración dos
mozos na sociedade. O seu obxectivo é que cada neno, nena, adolescente e moza creza
cos vínculos afectivos que necesita para converterse na mellor versión de si mesmo.
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O noso traballo
Aldeas Infantiles SOS traballa na maioría das Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Castela-A
Mancha, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Galicia, Illas Baleares e
Principado de Asturias, a través de:

Programas de Protección
En convenio coas Comunidades Autónomas,
garantiremos un medio familiar cando o
núcleo biolóxico non o permita en:
Unha familia SOS: cando o cativo non
pode vivir cos pais, ofrecémoslle unha
nova contorna familiar cunha persoa de
referencia estable (nai SOS) que lle ofrece
os coidados e o afecto preciso para o seu
desenvolvemento integral. Cada familia vive
nun fogar da Aldea Infantil SOS. Cada Aldea
está formada por un conxunto de fogares
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 acompañándoos, 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 e
fillas. O obxectivo é que pais e fillos non teñan
que se separar. Algúns destes programas son
os Centros de Día, las Escolas Infantís ou as
Aulas de Familias.

Programas educativos

O noso programa de educación en valores para
escolares de Infantil e Primaria, permítenos
reflexionar cos nenos, nenas, profesores e
familias, a fin de que entre todos podamos
construír unha sociedade máis xusta, onde
non teña cabida a marxinación.
Consideramos necesario non só traballar
cos nenos e nenas máis desfavorecidos
da sociedade, senón tamén contribuír á
educación en valores e o crecemento persoal
dos escolares.
Nestes anos abordáronse temas como a
solidariedade, a intelixencia emocional, a
amizade, a confianza, a responsabilidade, o
compromiso e a prudencia. Nos últimos cursos
relaciónanse os valores cos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible (ODS)

Academia SOS

É a encargada da formación, a xestión do
coñecemento, a investigación e o sistema de
calidade da organización. Grazas a ela, Aldeas
garante a formación inicial e continua de
todos os seus profesionais e realiza un labor
de análise da realidade social para ofrecer
respostas eficaces ás situacións actuais e
de futuro. Externamente establece alianzas e
acordos de colaboración con universidades,
organizacións, asociacións e organismos
públicos ou privados que lle permitan alcanzar
os seus obxectivos.

En Latinoamérica e África

Aldeas Infantiles SOS de España financia
programas de protección e fortalecemento
familiar en Latinoamérica: Tiquipaya (Bolivia);
San Miguel, San Vicente e Sonsonate
(O Salvador); Jocotán, San Jerónimo, e
San Juan de Sacatepéquez (Guatemala);
Choluteca e Tegucigalpa (Honduras); Estelí,
Jinotega, Juigalpa, León, Managua e Somoto
(Nicaragua); e Chosica-Esperanza, Río Fondo
e Pachacamac (Perú); e 3 en África: Agadir
(Marrocos); e Louga e Ziguinchor (Senegal).
E dous programas de asistencia cirúrxica a
nenos en Guinea Ecuatorial e Senegal.
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ALGÚNS LOGROS
29.799 nenos, nenas,
mozos e mozas atendidos en 2021
1.250 nenos, nenas e rapaces acollidos nos nosos
programas de protección en España
10.381 nenos, nenas e rapaces atendidos nos nosos
programas de prevención en España
1.273 rapaces participantes nos nosos
programas de rapaces en España
16.895 nenos, nenas e rapaces apoiados por
Aldeas Infantiles SOS de España en Latinoamérica e África

PRÓXIMOS RETOS
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, 42 nenos e nenas

son vítimas no noso país de maltrato no ámbito familiar
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ALDEAS NO MUNDO
Aldeas Infantiles SOS

fundouse en 1949 en Imst (Austria) e hoxe está presente en 138 países e territorios.
Ofrecemos unha

contorna familiar protectora a 68.000 nenos, nenas e rapaces
en todo o mundo en 1.479 Aldeas, Residencias e outros programas
de coidado alternativo.
Acompañamos a 18.800 rapaces
grazas aos nosos 620 programas de autonomía e emancipación.
Apoiamos a

455.400 nenos, nenas, rapaces e familias
en 719 Programas de Fortalecemento Familiar.

Contribuímos á formación de 260.400 nenos, nenas e rapaces
en 466 colexios, Centros de Educación Infantil, Centros Sociales e Centros de
Formación Profesional
Ofrecemos atención sanitaria a 300.800 persoas
grazas a 62 programas de saúde e tratamentos médicos
Temos axudado a 192.400 persoas
en 31 Programas de Resposta a Emerxencias
No 2021, Aldeas Infantiles SOS contribuíu a que

1.277.400 persoas no mundo medraran nun ambiente familiar
e nunha contorna segura
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Aliñados cos Obxectivos
do Desenvolvemento Sostible
O 25 de setembro de 2015, 193 líderes
mundiais aprobaron a Axenda 2030
para o Desenvolvemento Sostible: 17
obxectivos 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 acadou, 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 aliñou 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
nove obxectivos fundamentais: a fin
da pobreza, a educación de calidade, a
igualdade de xénero, o traballo decente,
a redución das desigualdades, a
sostibilidade medioambiental, a paz,
a xustiza, e as alianzas con outras
organizacións para conseguir as
metas da Axenda 2030.

FAME
CERO

AGUA LIMPA
E SANEAMENTO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

COANSUMO
I PRODUCCIÓN
RESPONSABLE

ENERXÍA
ACCESIBLE E NON
CONTAMINANTE

CIDADES
E COMUNICACIONS
SOSTIBLES

VIDA
SUBMARINA

VIDA
TERRESTRE
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Bloque 1
Responsables
da nosa
educación

Bloque
bloque
1 1

Responsables
da nosa educación

A responsabilidade, a capacidade de asumir
e cumprir con aquilo que se di que se vai
facer, é un valor que debe estar presente
en todos os aspectos da nosa vida e no
noso día a día, que debe impregnar todas
as nosas accións e todas as nosas rutinas,
porque sen responsabilidade con nós
mesmos, coas persoas que nos rodean e
co planeta, nada vai funcionar.
Esa responsabilidade, por suposto, non
é doada, como todo, supón un esforzo.
Pero non te preocupes: é doado se lle pos
ganas, se che gusta o que fas, se estás
motivado. Se es así, poderás aprender día
a día a ser responsable da túa educación,
o que aprendes tanto na escola coma fóra
dela. Porque a educación é algo que vai
moito máis alá das clases que recibimos e
deses anos onde é obrigatorio ir á escola.

A educación non ten límites nin no espazo
nin no tempo, porque aprendemos en todas
partes e durante toda a nosa vida. Todo o que
facemos cada día, sexa na escola ou non,
ten que ver coa educación, con aprender e
mellorar.
O número 4 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas
promove o seguinte: “Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e
promover oportunidades de aprendizaxe
durante toda a vida para todos”. A
responsabilidade é un aspecto chave para
conseguirmos esa inclusión, igualdade e
calidade na educación que permitirá que
todas as persoas do mundo teñamos as
mesmas opcións de futuro.
As escolas son lugares importantes e
9
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Bloque 1
bloque
1
Responsables
da nosa educación

imprescindibles se queremos que o mundo
evolucione a mellor. Pero ter unha escola con
mesas, cadeiras e profesorado non abonda
para que a educación sexa de calidade. Que
significa pois impartir unha boa educación?
Explicar cousas útiles e cousas que interesen aos nenos e ás nenas. Explicar aquilo
que fará dos alumnos persoas con ganas
de mellorar, abertos aos cambios, ás ideas e
ás persoas, e libres para pensaren, opinaren
e con espírito de paz. Cantas cousas! E,
ademais, a escola ten que estar aberta a
todos os que queiran aprender, así que
debe ser accesible e debe axudar a crear
esa convivencia ensinando, ademais de
materias como as matemáticas, a lingua ou
as ciencias, a respectar a todo o mundo,
sen importar o seu xénero, a súa orixe, o seu
nivel económico... A escola non só enche as
mentes, senón tamén o corazón. Queremos
unha educación que cree persoas íntegras,
respectuosas, amables e, moi importante,
responsables.
Pero a educación non está só na escola, nin
só alí aprendemos a ser responsables. Tamén
o aprendemos na nosa familia, porque todo
o que vemos e facemos ao relacionarnos
cos irmáns, pais, avós, tíos... ensínanos. A
educación está nas normas de convivencia
na casa, como ordenar, coidar das cousas,
compartir, colaborar... cada momento é como
unha pinga que se suma á seguinte e, ao final,
fainos ser como somos. Se cada “pinga” nos
ensina a cumprir co que prometemos ou o
que se nos asigna, ser persoas de confianza,
reparar o que estragamos ou sacrificar o
que nos gusta para cumprir co que nos toca,
convertémonos na nosa mellor versión, no
tipo de persoa que constrúe o mellor mundo
posible. Finalmente, e diso irán as nosas
actividades neste bloque, ti es responsable
da túa propia educación. Non podes deixalo
nas mans nin da túa familia nin da túa
escola: ti es o protagonista da túa vida e da
túa educación. Non é algo que che pasa, é

algo que ti dirixes. As mates ou a música
non entrarán porque si na túa cabeza:
terás que poñer da túa parte e escoitar,
practicar, estudar, adestrar... O éxito está
nas túas mans, es ti quen ten que pedir
máis, quen ten que esforzarse e non deixar
nunca de sentir curiosidade e de aprender.
É como se te formases para sempre, e iso
non é un castigo, senón algo moi bo. Ti
constrúeste, remodelas a túa intelixencia, a
túa personalidade e os teus valores. Podes
preguntar, buscar, investigar, reflexionar e
pedir. E ten claro que a escola non remata
nin en sexto nin na ESO: non remata nunca.
Lémbrate para sempre de ser curioso, como
o neno que agora es, e do importante que
é estar ao día e aprender. Se queres ser
mellor, se queres ser responsable coa túa
educación hoxe e sempre.
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bloque 1

Ciclo Infantil | Actividade 1

Liberamos libros para que
todos poidamos ler
Obxectivo
Compartir libros, películas, series,
etcétera. Compartir cultura en xeral
con responsabilidade sempre escollendo con criterio aquilo co que se
contribúe.

Ideas chave

Compartir, recomendar, dar unha
segunda, terceira ou cuarta vida aos
libros, ás películas e aos videoxogos.
A cultura sempre se pode reutilizar.

Recursos

Libros, mesas para crear unha feira,
cartolinas, cores, etcétera.

Desenvolvemento

Con motivo do Día do Libro ou
calquera data relacionada co mundo
da literatura, organízase unha feira de
intercambio. Todos os alumnos levan
libros que xa lesen e ofrécenos para
que outros alumnos os poidan gozar.
Tamén poden crear unha biblioteca
en diferentes espazos comúns da
escola: a entrada, os corredores, o
comedor, etcétera, para que todas
poidan compartir os libros de todos e
gozar no tempo libre que se organice
para esta actividade.

Máis

Na casa

Cos pais e irmáns participan na
actividade do bookcrossing que
se realiza en todo o mundo e que
consiste en “liderar e agochar”
libros nos ocos das árbores e outros
lugares públicos. Para consultaren
onde se atopan estes libros ceibos,
pódese entrar en páxinas como
ista. Se na túa cidade ou vila non se
“practica” o bookcrossing, proponse
que se faga. Non fai falla crear
unha web, cunha sinxela páxina de
Facebook pódese levar a cabo.

Ademais de compartir libros, tamén
recomendamos que o profesor
grave o alumnado explicando por
que escolleron o libro que trouxeron,
ou unha película, ou unha serie, e
así amplíase a oferta cultural. Estes
vídeos pódense compartir nas redes
sociais da escola.
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bloque 1

Ciclo Infantil | Actividade 2

O que aprendemos
a fin de semana
Desenvolvemento

Obxectivo

Gozar do significado máis amplo
da “educación”; descubrir que esta
se atopa en lugares múltiples e
diversos. Compartir coa familia o
pracer de aprender xuntos e educar.

Ideas chave

Descubrir,
experimentar,
vivir
en primeira persoa, gozar das
artes. Experimentar, probar e ter
curiosidade.

Recursos
Cartolinas,
etcétera.

tesoiras,

cola,

cores,

O profesor propón aos alumnos
e ás familias que realicen algunha
actividade educativa na fin de
semana: ir a un museo, ao cine, ao
teatro, á natureza, visitar un centro
de interpretación da memoria...
Poden aprender cousas en lugares
e espazos do máis variado, só fai
falla estar alerta, prestar atención ao
que nos rodea, ter curiosidade, ver,
observar, escoitar e interiorizar todo
aquilo que nos axuda. Na primeira
feira, ao chegaren a clase, forman un
círculo e comparten un a un, o que
fixeron. Poden traer algún recordo,
como unha foto ou un folleto de onde
estiveron. Tamén pode pedírselles
que traian un debuxo feito na casa
o domingo cos pais para lembrar o
que fixeron xuntos.
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bloque 1

Máis

Ciclo Infantil | Actividade 2

Confeccionan un mural con mostras
da actividade que realizaron a fin de
semana e o que aprenderon: poden
utilizar fotografías ou debuxar o que
xa fixeron.

Na casa

Se non se pode saír na fin de semana
porque vai mal tempo ou non
podemos desprazarnos a ningures,
non pasa nada; a través de internet
pódense visitar museos (o Prado, o
Louvre, o Museo Británico, etcétera),
ver películas de cine en YouTube,
visitar o mundo a través de blogs de
familias viaxeiras, etcétera.
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bloque 1

Ciclo Inicial | Actividade 3

Curva de aprendizaxe

Obxectivo
Reflexionar
sobre
como
se
acumulan coñecementos e aumenta
a aprendizaxe cun exemplo en
concreto, neste caso, a música.

Ideas chave

Aprender, incorporar novos coñecementos, repetir, consolidar e compartir.

Recursos

Diferentes instrumentos de percusión como un tambor, tamboril,
pandeiretas, caixón, maracas, etcétera.

Desenvolvemento

Aprender
e
adquirir
novos
coñecementos non sempre é sinxelo
e require de tempo e dedicación, xa
que normalmente non o facemos
todo ben á primeira. É o que se
chama a “curva de aprendizaxe”.

Ademais, ao practicarmos, a curva
de aprendizaxe pode chegar ao
punto de control, de dominio e ata
de mestría. Esta curva, xa que logo,
mide todo o que aprendemos sobre
algunha temática en concreto nun
tempo determinado.
Na clase de música faise un taller
de
percusión
con
diferentes
instrumentos. O primeiro día seguro
que soa un pouco caótico, porque a
curva de aprendizaxe está a empezar.
A medida que fagamos máis
sesións veremos que comezamos
a coordinarnos, que o ritmo se
converte en algo que se automatiza e
que podemos ir incorporando novos
ritmos ou mellorar a forma e a forza
coa que percutimos no instrumento.
Así, esta actividade levará como
mínimo 4-5 sesións de ensaio para
poder ir vendo como avanzamos e
que acabemos sendo capaces de
tocar unha peza de xeito conxunto.
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bloque 1

Ciclo Inicial | Actividade 3

Máis

Cando ensaien suficiente e toquen
máis o menos compasados, poden gravarse en audio ou vídeo
para escoitar como soa e seguir
perfeccionándose. E logo, subilo
á canle de Youtube ou á web da
escola para compartilo con toda a
comunidade.

Na casa

Ir a un concerto ou algunha festa
popular onde toque algún grupo de
música, para que observen como os
diferentes instrumentos soan á vez
de xeito acompasado. Algo a priori
tan sinxelo é o resultado de horas de
aprendizaxe e práctica.

Ademais, en Internet hai programas
de balde de edición de audio como
Audacity o Power Sound Editor para
engadir outros instrumentos ou
efectos diferentes xunto co profesor.
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Hoxe ti es profe

Obxectivo
Comprender a complexidade de
ensinar; aprender a ensinar, a ter
paciencia cos erros ou o ritmo de
aprendizaxe dos demais; valorar as
capacidades innatas pero tamén o
esforzo; asumir a responsabilidade
de que os demais aprendan; pensar en métodos para avaliar o
que aprenden as persoas ou para
comprobar que entenderon; poñerse
no papel do profesor e achegarse ao
coñecemento desde outro punto de
vista.

Ideas chave

Ensinar a ensinar; analizar os procesos; aprendizaxe construtiva: todos
sabemos xa algo e queremos aprender cousas novas e empregar unha
linguaxe clara e sinxela.

Recursos

Encerado dixital, debuxos, libros,
etcétera.

Desenvolvemento

O
alumnado
sempre
está
sentado recibindo coñecemento.
Imos cambiar os papeis a ver
que
acontece!
Semanalmente
asignarase a un alumno unha sesión
para ensinar aos demais algo que
preparase previamente, que os
demais non coñecen pero el si.
Escolleremos temas sinxelos (por
exemplo, describir un animal ou
unha árbore, ou ben un monumento,
un personaxe da historia ou da
música...). Para poderen ensinar
deberán primeiro aprender eles ao
máximo para logo transmitilo sen
dúbidas e responder ás preguntas
que lles fagan. Terán que practicar
16
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esa presentación para que dure un
tempo determinado, para que quede
clara, sinxela... e tamén entretida.
Antes da posta en escena definitiva,
pódese ensaiar en grupos reducidos
e que os seus compañeiros lles
indiquen se captan o que explican ou
lles falta información. Para perderen
a vergonza a falar en público poden
facer algúns dos exercicios que
se propoñen neste divertido e
interesante titorial.

Máis

Ademais de “facer de profesores”
para toda a clase, tamén poden
practicar en grupos reducidos ou
de dous en dous. Cada un ensina o
que se lle dá mellor: as linguas, as
matemáticas, debuxar, etcétera. É
factible asignar “profes” de idiomas
para o alumnado que acabe de
chegar e non domine a lingua. Cada
semana un compañeiro axúdalles un
pouco cos deberes, len xuntos ou
falan un anaco.

Na casa

Ensaian na casa a presentación
diante de pais e irmáns. Tamén poden
ensinar algo novo á súa familia; a
facer algunha receita, coidar unha
planta, reciclar correctamente o lixo,
como é unha serie de debuxos ou un
videoxogo, etcétera.
Por suposto, antes deben documentarse para conseguiren a información
necesaria e despois tratar de explicala coas súas propias palabras.
Para non atoparse con que a familia
xa sabe deste tema, pódellen
preguntar antes ou ofrecer diferentes
propostas.
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A educación
é unha carreira de fondo

Obxectivo
Ver a súa formación ao longo da
vida coma se fose unha carreira, con
distintas etapas pero que dura toda
a vida. Relacionalo co esforzo dunha
carreira de remudas.

Ideas chave

Aprender á vez que se practica
deporte. Facer exercicio tamén é
unha responsabilidade cara ao noso
corpo e á nosa saúde.

Recursos

Algún obxecto que funcione como
testemuño para faceren carreiras de
remudas; un espazo onde se poida
correr: o patio, un ximnasio, un centro
deportivo, un campo de fútbol,
etcétera.

Desenvolvemento

Na clase de Educación Física
dedicarase un día a organizar unha
serie de carreiras de remudas por
equipos onde cada volta se asociará
a unha das diferentes etapas da
educación ou ás diferentes opcións
de estudos aínda que non sexan
obrigatorios, desde que nacemos
ata que nos facemos maiores: xardín
de infancia, infantil, Primaria (pode
facerse por ciclos: inicial, medio,
superior...), Secundaria, Bacharelato,
Ciclos
Formativos,
Formación
Profesional específica, estudos
universitarios, idiomas, estudos artísticos, posgraduados, másteres,
exercicios de memoria para maiores,
ximnasia para maiores...
Por cada etapa que se presenta dan
unha volta completa á pista e ceden
a remuda ao seguinte. Cada grupo
18
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asignará a cada participante unha
etapa e colocarase en orde para ir
pasando o testemuño ao seguinte.
Se queren facelo máis divertido,
poden colgar un cartel co nome ou
mesmo disfrazarse con algunha
peza (se o prepararon antes).
Tamén se lles pode pedir que, en
canto corren, digan en voz alta
cousas que se poden aprender nesta
etapa e para que serven.
Podemos nomear vencedor, non
ao que remate primeiro, senón ao
que entendese e puxese en escena
mellor as etapas.

Máis

Todos somos responsables de sacar
o máximo partido á nosa educación,
pero non todos os nenos do mundo
teñen as mesmas oportunidades,
recursos ou medios. O profesor
fálalles das diferentes realidades
no mundo, como é de complicado
nalgúns países acceder á educación,
algo tan esencial. Aproveitan a situación para veren algunha película,
como A Raíña de Katwue ou O neno
que domou o vento.

Na casa

Falar coa familia sobre os estudos
que realizaron na súa xuventude e
se seguiron formándose así que se
fixeron maiores; tamén, se teñen
pensado seguir estudando no futuro,
o que e con que obxectivo.
Os maiores poden ensinárllelo
facendo con eles o seu currículo con
algún modelo bonito para que luza
máis.

Non é importante cantos estudos ou
traballos que se tivo, senón as funcións
e o que aprenderon en cada etapa.
Tamén poden incluír un breve resumo
de presentación onde expliquen quen
son e como son, dende un punto de
vista persoal e laboral, de xeito atractivo
como se os fose contratar algunha
empresa.
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Fágome responsable dos
meus deberes
Obxectivo
Ser responsable dos nosos horarios,
dos nosos deberes, dos traballos
que temos que presentar na escola,
etcétera.

Ideas chave

Organización, orde, sacar o máximo
partido ao tempo dispoñible, etcétera. Todo isto permitirá ao alumnado
controlar e ser máis responsable das
súas tarefas e daralle tranquilidade.

Recursos

Axendas, cadernos, adhesivos, lapis
de cores, rotuladores rechamantes,
etcétera.

Desenvolvemento

Para que as cousas funcionen no día
a día, tanto se estamos na escola
como máis adiante na vida laboral de
adultos, a organización e mais unha
boa planificación son básicas.
Na clase, dedícase unha hora á
semana a falar desta organización
co profesor.
Cada alumno escolle o xeito de
facelo: cunha axenda onde apunta os
deberes, os exames e os traballos;
nun caderno normal onde fai listas
de cousas pendentes de facer; con
marcadores de diferentes cores
sinala o que está por realizar, o que
está en proceso e aquilo xa rematado;
e tamén se poden utilizar adhesivos
con diferentes indicacións.

O obxectivo é que cada alumno sexa
responsable dos seus deberes e
traballos, adquira hábitos de estudo
e atope o método que mellor se
adapte para conseguir recordar,
poñerse en marcha e entregar as
tarefas no día marcado e, para iso,
organiza o tempo do mellor xeito
posible.
Se lle serve, pode engadir
comentarios en que explique como
se sente ante esa tarefa (“Que difícil!”
ou “Podo con isto!”) con frases que
reflicten o seu estado emocional e
os auxe a animarse para conseguilo,
como as que propoñen este
adhesivos.
Poden decorar esta axenda con
adhesivos decorativos ou debuxos
para facela máis divertida e para
destacar o máis importante.
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Máis

Outro xeito de organizar o tempo
e as tarefas é a través do popular
Bullet Journal. É un sistema un pouco
máis difícil de entender, pero cando
se aprende a utilizar é moi práctico
e entretido. Para os que estean
interesados en ver como funciona,
neste blog explícase moi ben.

Na casa

Os adultos facémonos responsables
a diario de preparar á noite a mochila
coas cousas que imos necesitar ao
día seguinte, repasamos o que imos
facer e tamén preparamos a roupa
que imos pór. Esa en realidade debe
ser a súa responsabilidade.
Por outro lado, facémonos responsables dunha serie de tarefas do
fogar, para que non se teñan que
ocupar sempre os pais.
Faise un listado de todas as
cousas que hai que facer na casa:
limpar, poñer lavadoras, fregar a
louza, tender, ir comprar, etcétera,
e divídense entre os diferentes
membros da familia segundo as súas
capacidades.
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Iso non o sei

Obxectivo
Asumir que hai moitas cousas
que non sabemos ou que non
entendemos e que non pasa nada
por aceptalo e preguntar: aos
profesores, aos compañeiros, á
familia, etcétera. O erro, equivocarse,
cambiar de rumbo... é parte da
aprendizaxe. Se non preguntamos,
non conseguiremos avanzar.

Ideas chave

Deixar á marxe a vergonza cando
haxa algo que non se entenda ou
non saiba facer. A responsabilidade
é aprender, non dar por feito que se
ten coñecemento de todo. Dubidar,
equivocarse e cambiar de opinión.
Non compararse cos demais.
Descubrir o potencial mesmo no que
lles custa.

Recursos

Mesas, cadeiras, cadernos, lapis, fita
adhesiva, etcétera.

Desenvolvemento

Na listaxe do alumnado da aula,
xunto ao nome de cada un apúntase
o que materia dáselle mellor e o
que lle custa máis entender; entón,
organízase a clase por “recunchos”
onde se coloca unha mesa que estea
dedicada a unha temática concreta:
matemáticas, castelán, música,
debuxo, etcétera.
En cada unha desas mesas, estarán
sentados os alumnos aos que mellor
se lles dá esa temática en cuestión e
o resto irán pasando para preguntar
todo o que non entendan.
Ademais de compartir os seus
coñecementos e resolver dúbidas ou
colaborar a repasar, tamén aprenden
cousas dos outros "recunchos".
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Máis

Convídanse os pais ou os avós a que
veñan compartir coñecementos, xa
sexa adquiridos a través do traballo,
dos seus hobbies ou da experiencia.
Tamén se pode propoñer unha
actividade conxunta, levando a cabo
algún tipo de proxecto como o deste
ejemplo.

Na casa
Establécese un día á semana para
partillar coñecementos.
Cada un fai unha listaxe do que pode
ofrecer: ensinar a cociñar, a utilizar o
móbil, a pasar o ferro, a comprar en
liña, etcétera.
A familia tamén ten a responsabilidade
de intercambiar coñecementos para
medrar como persoas.
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Exemplos de éxito
e de superación

Obxectivo

que preparar un traballo baseado
na figura dalgún personaxe ou
personalidade destacada que se
fixera famosa polos seus méritos
e retos conseguidos, seguise ou
non unha traxectoria de formación
convencional, ou que lograse o
éxito a pesar dalgún impedimento,
xa sexa o lugar onde naceu ou unha
discapacidade, por exemplo.

Ideas chave

Hai que falar das súas orixes e de
que camiños seguiron para formarse
como persoas: o matemático
John Forbes Nash acadou o Nobel
a pesar de sufrir esquizofrenia;
Stephen Hawking foi un dos físicos
máis importantes da historia malia
doenza que sufría, que o deixou
practicamente paralizado; famosos
como Steve Jobs, Bill Gates ou
Mark Zuckerberg abandonaron a
universidade para seguir formándose
pola súa conta e dar forma aos seus
propios proxectos; deportistas como
Rafa Nadal ou Fernando Alonso só

O coñecemento non sempre chega
a través das aulas; entender que,
ás veces, parte do saber tamén se
consegue de xeito autodidacta e,
outras, cunha gran forza de vontade
e vocación, tal é o caso das persoas
con discapacidade.

Soñar, imaxinarse facendo algo no
futuro. Entrar en contacto con xeitos
alternativos de aprender historias
que inspiran. Modelos, referentes.
Progreso, esforzo, superación.

Recursos

Ordenadores, programa tipo PowerPoint ou similar, enciclopedias,
etcétera.

Desenvolvemento

Divídese a clase en grupos de 3 ou
4 alumnos e cada un deles teñen
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Na casa

En familia ven películas como Unha
mente marabillosa, Erin Brokovich, A
teoría do todo, A rede social o Soul
Surfer, que narran as historias dalgúns
destes inspiradores personaxes.
Por outra banda, non é necesario ser
un personaxe célebre para merecer
respecto polos logros conseguidos.
Estar contento co que se ten e se
fai, ser feliz cos teus... como se
consegue? Como se equilibra o
traballo coa vida persoal?

estudaron ata a Secundaria para
converterse en deportistas de elite,
etcétera.
Podemos poñer sobre a mesa algúns
referentes infantís ou xuvenís como
youtubers ou famosos para discutir
cales son os seus logros, a súa
preparación e o seu futuro. Poden
“puntuar” o mérito ou o valor do que
conseguiron as distintas figuras,
pensando en que achegan os seus
traballos ao resto do mundo.

Máis

Cando os traballos estean terminados, preséntanse na clase ante o
resto dos compañeiros; finalmente,
iníciase un debate sobre que opcións
verían factibles seguir eles mesmos
para formarse de xeito autodidacta
máis alá da escola.
Parten de analizar que levou a esas
persoas ao éxito: a paixón polo que
fan? O esforzo? Seguir intentándoo
a pesar dos fracasos? Superar un
obstáculo? Os recursos persoais?
Os recursos económicos?
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Education worldwide

Obxectivo

Coñecer a realidade doutros
nenos e nenas que viven en países
diferentes ao noso: desde os seus
niveis de educación, ata as cousas
que aprenden na escola, os seus
intereses, como son as súas escolas,
etcétera. Comprender o valor do que
se ten, ser agradecido.

Ideas chave

Ser conscientes de que o mundo
está formado por moitos países e
de que en cada un se dan situacións
diferentes respecto á educación.
Pensar de xeito global. Entender
o papel básico da educación da
cidadanía dun país para que este

progrese. Que pasa cando os homes
e as mulleres dun país non teñen
unha educación básica?

Recursos

Ordenadores, encerado dixital, cartolinas, tesoiras, cola, lapis, rotuladores,
etcétera.

Desenvolvemento

Na clase de inglés propónselles unha
viaxe virtual para coñecer realidades
educativas doutros países do mundo,
tanto doutros lugares con niveis
de vida semellantes ao noso, como
de países con niveis de vida máis
precarios. Atoparán unha morea de
información na páxina web dedicada
aos Obxectivos de Desenvolvemento
26

Aldeas Infantiles SOS

Programa de Educación en Valores Infantil e Primaria. Curso 2022-2023

bloque 1

Ciclo Superior | Actividade 9

Sostible de Nacións Unidas ou na da
Fundación sueca Gapminder, que
compara realidades de todo tipo a
nivel mundial.
Pódese falar tamén de informes
de resultados como os Informes
PISA. Prepararán murais en inglés
por temáticas: con estatísticas e
gráficos de alfabetización a nivel
mundial; diferenzas de xénero; tipos
de educación e de escolas, etcétera.
Ordenarase na parede de menor
a maior grao de orzamento para
educación e resultados.
Incluirán, sempre que sexa posible,
fotos das escolas deses países.

Máis

Cos
murais
organizan
unha
exposición nalgún espazo común da
escola. Poden discutir de que xeito
inflúen os recursos dunha escola na
educación do seu alumnado: ter máis
instalacións, medios tecnolóxicos,
saídas, extraescolares... inflúe na
educación que se recibe? É fonte de
desigualdade?

Na casa

Organizan un almorzo ou unha
merenda con pais e avós e falan
de como era a educación cando
eles eran pequenos: como eran as
escolas, que se estudaba, como se
chamaban as materias, que libros
empregaban, etcétera.
Procúranse fotografías da propia
escola nos seus inicios, se ten unha
longa historia. Tamén pescudan as
diferenzas entre as persoas que
nacían en cidades ou no medio rural.
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Concurso
“o profe ideal da nosa
promoción”.
Obxectivo

Valorar o traballo dos profesores e
recoñecer a aqueles que amosan
máis interese e responsabilidade por
crear clases amenas, interesantes,
ben documentadas e que incorporan
as novas tecnoloxías. Definir todo o
que un docente ten que achegar, o
que valoran máis os alumnos e o que,
sen ser tan valorado ou popular, é
tamén importante e non se lle adoita
dar importancia.

Ideas chave

Ser obxectivos e recoñecer o
traballo daquelas persoas que
cada día se preocupan por impartir
coñecemento e por formar os seus
alumnos, tanto a nivel educativo
como persoal. Definir en que consiste o traballo dun docente, desde
a parte puramente académica ata
a proximidade, a accesibilidade, o
apoio... Ser agradecido.

Recursos

Ordenadores, impresora, bolígrafos,
etcétera. Premios, que serán obxectos elaborados por eles mesmos e
personalizados para cada premiado.

Desenvolvemento

A actividade vai sobre todo dirixida
aos alumnos de sexto que cambian
de centro ou de etapa. Van valorar
a axuda, os valores e a preparación
que recibiron desde que comezaron
na escola.
O obxectivo é premiar e dar visibilidade ao traballo daquel profesor

que amosa máis dedicación, orixinalidade e innovación cando imparte
as súas clases ou o que, por todo
o seu traballo durante o curso, lles
deixou maior impresión.
Primeiro prepárase unha enquisa
co Formulario de Google onde
se fan preguntas para puntuar
cada unha das cualidades e
capacidades que debe ter un bo
mestre, unha vez se consensuasen
(capacidade comunicativa, escoita,
coñecementos, métodos).
Despois diso, envíase a todos os
participantes para que contesten
(pode ser anónimo); recóllense
todas as respostas e extráense os
resultados.
Poden establecerse categorías para
diferenciar titores de profesores
de idiomas, de educación física,
etcétera. A idea é que esta avaliación
saque o mellor de cada profesor que
pasou polas súas vidas e se faga de
xeito positivo.
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Máis

Na festa de fin de curso, anúncianse
os profesores finalistas e o profesor
gañador da enquisa. Entrégaselles
un regalo simbólico para premiar o
seu esforzo e dedicación.
Sería interesante que estes premios
os crearan os propios alumnos
e foran personalizados para ese
profesor. Aquí tedes posibles modelos de diplomas.

Na casa

Os pais explican cales foron os seus
profesores preferidos durante a súa
época de estudantes, e por que o
foron: polo trato, pola intelixencia,
pola claridade nas explicacións,
porque eran xustos e trataban a
todos os alumnos por igual, etcétera.
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Responsables
de vivir en igualdade

Se hai algo do que somos totalmente
responsables é do xeito en que tratamos aos
demais. Está nas nosas mans, por exemplo,
levar á práctica cada día o número 5 dos
Obxectivos do Desenvolvemento Sostible
de Nacións Unidas: vivir tratando con
igualdade a todas as persoas, sen distinción
de xénero.
Dalgún xeito, parece que as desigualdades
en oportunidades para homes e mulleres,
nenos e nenas, rapaces e rapazas é algo que
vén dado pola sociedade. Pero non é así.
“O normal” ou “o aceptable” é un concepto
que se constrúe coa suma das actitudes e
comportamentos individuais. E, ao final, esa
igualdade de xénero convértese non só nun
dereito humano fundamental, senón tamén
na base para construír un mundo en paz e
onde todos contribúen a un futuro común

bo para calquera dos seres que habitan o
planeta.
Na casa, na escola, nos lugares de ocio,
desde que nacemos, tanto nenos coma
nenas deben recibir o mesmo trato, sen que
existan diferenzas nin á hora de xogar nin
á hora de aprender. Cada un de nós debe
levar ese dereito por bandeira e permitir que
cada persoa sexa e se exprese como queira,
facendo o que queira, sen que nada sexa
exclusivo dun só xénero: as rapazas gozan
tanto xogando ao fútbol como os rapaces
bailando, ou elas son tan capaces de realizar
estudos científicos ou tecnolóxicos como os
rapaces estudar enfermería ou educación
infantil.
Desde os primeiros anos da nosa vida temos
dereito a xogar con todo tipo de xoguetes,
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vestir todo tipo de roupa e de todas as cores,
ler calquera xénero de libro, ver os debuxos
animados, as series ou os videoxogos que
máis nos gustan, sen que iso signifique que
son “de nenos” ou “de nenas”. Tampouco
facer algo “de nenos” ou “de nenas” significa
ser peor ou mellor: frases como corres
“coma unha nena”, pegas “coma unha nena”
asociámolo a facer algo de xeito ridículo ou
mal, cando correr o pegar coma unha nena
pode ser tan rápido ou tan forte como o
que máis. Por que facer sentir inseguro ou
ridículo a ninguén?
Que poden facer os nenos e as nenas ao
respecto? Todos os nenos e todas as nenas
teñen unha gran responsabilidade e, á vez,
unha gran oportunidade de converterse
nos heroes dunha xeración que loite para
erradicar as desigualdades de xénero.
Como? Sumando. Un a un, unha a unha. Sendo
sempre respectuoso cos compañeiros,
relacionándose e xogando con todos por
igual, mirando no interior das persoas e non
sendo superficiais, valorando o carácter, o
que alguén fai polos demais, os seus logros…
Cada vez que nos alegremos polo que
outro ou outra consiga, sen envexas e sen
diferenciar se é rapaza ou rapaz, daremos
un paso para a igualdade real e seremos un
exemplo e unha inspiración para os demais.
Aprendamos desde agora que o mérito
é polo que se consegue, non por quen
o consegue, a menos que iso signifique
superación e esforzo. Se nos resulta natural
o mesmo trato para eles e para elas, cando
sexamos persoas adultas, pareceranos o
lóxico e o que nos parecerá raro e mal será
ver que a elas lles paguen menos facendo
o mesmo, que non ascendan as mulleres,
que os xefes e gobernantes sexan case
sempre homes ou que sexan rapazas as
que sempre saian espidas nos anuncios, por
exemplo. Pareceranos abominable… porque
o é. Seremos responsables de garantir a
igualdade e o mundo irá moito mellor.
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Xogamos a todo!
Recursos

Pelotas, cordas, zancos, bonecas,
coches, pezas de construción,
cociñas de xoguete, etcétera. .

Desenvolvemento

Obxectivo
Ser conscientes, xa desde moi
pequenos, de que todos podemos
xogar con todo, que non hai xoguetes
nin xogos de nenos ou de nenas. Non
hai que avergoñarse por preferir uns
xogos a outros, xa que non existen
xogos de nenos nin de nenas, como
non existen tarefas de nenos e de
nenas. Xogamos segundo o noso
estado de ánimo, e este varía cada
día: hoxe préstame unha cousa,
mañá outra, quero probar este xogo
ou xoguete novo... Á hora de xogar,
todo vale se o pasamos ben todos.

Ideas chave

Xogar,
divertirse,
interactuar,
etcétera. Ter imaxinación. Aburrirse
e inventar ou reinventar xogos.
Compartir xogos e xoguetes, risas e
momentoss.

Un día á semana, como mínimo,
os nenos e as nenas dispoñen
dun par de horas para xogar de
xeito libre, non dirixido. Só hai unha
condición: todos xogan con todos
os xogos e con todos os xoguetes,
indistintamente de se lles gustan
máis uns ou outros. Hai que xogar e
probalos todos. Ademais, xógase de
xeito individual e tamén en grupo, por
suposto nenos e nenas mesturados.
Temos a responsabilidade de non
perpetuar estereotipos sen sentido,
que en lugar de unir, sepárannos.

Máis

Fálase cada vez máis de pensar
en patios de escola que axuden a
eliminar as diferenzas de xénero. O
profesor lelles algún artigo na prensa
que fale sobre o tema. Despois, os
alumnos propoñen ideas para o seu
propio patio ou espazo exterior.

Na casa

En familia, durante a fin de semana,
buscar algunha serie de debuxos
animados para ver todos xuntos.
Hai que variar cada semana e ver
debuxos de todo tipo.
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Encántanos o rosa

Obxectivo

Romper cos tópicos que limitan as
nosas vidas, a nosa imaxinación e
poñen trabas á nosa personalidade
e liberdade.

Ideas chave

Eliminar conceptos preconcibidos,
actuar sen prexuízos, desenvolver a
personalidade en liberdade.

Recursos

Roupa e accesorios de cor rosa de
todo tipo. Este vídeo tan revelador
sobre a cor rosa e o sexismo: : "O
rosa non é para nenos" nas cámaras
ocultas de Gente Maravillosa en
YouTube.

Desenvolvemento

A tradición e o costume perpetuou
a idea de que o rosa é unha cor só
de nenas, e poderíase dicir que é a
cor máis vinculada tradicionalmente
ao xénero. Porén, é só unha cor. E
as cores, por suposto, non teñen
xénero, non son nin de nenos nin
de nenas, son todas para gozalas e
utilizalas como mellor nos conveña.
Por iso, para romper con estereotipos
sen sentido, todos os nenos e
todas as nenas da clase escollen
un día, se é posible unha vez ao
mes, para vir vestidos con roupa ou
complementos de cor rosa.
Se non teñen prendas ou accesorios
desta cor, non fai falla compralo.
Poden partillar roupa se outros
compañeiros ou compañeiras da
clase teñen máis dunha prenda
ou complementos como bolsas,
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diademas, gorras, etcétera.
Esta actividade podémola estender a
outras cores (día da cor vermella, azul,
laranxa, amarela, verde, etcétera) e
escoller un semanal, por exemplo,
para minimizar o impacto sobre a
cor rosa e que se converta nunha
máis, especialmente se pensamos
que imos atopar resistencia entre o
alumnado ou as familias, xa que así
poderemos traballar cos prexuízos
destas.

Máis

Lense ou escóitanse contos en
liña que explican historias sobre
a imposición que implican certas
cores nas nosas vidas. O obxectivo,
como se trata nestoutro vídeo, é
“desprincesar”, apoderar as nenas
sobre o seu potencial e erradicar
os estereotipos que as volvan
vulnerable. O noso día a día Desprincesar en YouTube.

Na casa

Buscamos un día axeitado para ir
todos de compras. Búscase algunha
tenda ou marca que venda roupa
unisex, que sexa igual tanto para
rapaces coma para rapazas. Se non
hai ningunha tenda deste tipo preto
da casa, pódense mirar diferentes
opcións en liña que apostan cada
vez máis por esta tendencia.
A familia ten a responsabilidade
de amosar aos seus fillos que as
normas establecidas deben ir evolucionando.
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O día
de probar deportes
Obxectivo
Non hai deportes de rapaces ou de
rapazas. Hai deportes sen máis. É
responsabilidade de todos buscar o
que máis nos interese, sen deixarse
levar polo que opine a maioría.

Ideas chave

Probar, experimentar e sacar conclusións propias para decidir que deporte nos gusta ou interesa máis.
Entender que non hai nada que non
se poida facer, que o límite está na
capacidade de esforzarse e intentalo
de cadaquén.

Recursos

Utensilios e obxectos para practicar
deporte como pelotas de diferentes
disciplinas
(fútbol,
baloncesto,
voleibol, tenis, golf), redes, porterías,
canastras, raquetas, bates, obstáculos, colchonetas, cintas, aros,
táboas de skate, paus de golf,
mazas, patíns, pesas, dianas, camas
elásticas, obstáculos para parkour,
etcétera. Espazo onde practicar
deporte: o patio da escola, o ximnasio,
un lugar externo coma un ximnasio
ou un polideportivo municipal.

Desenvolvemento

Proponse un día para probar os
deportes que se ofertan como
extraescolares na escola; cada
escolar poderá practicar todos
aqueles deportes que máis lle
interesen ou lle chamen a atención,
aínda que nunca os probara. Os
que se xoguen en equipo, coma o

fútbol, o baloncesto ou o balonmán,
practícanse de forma mixta, rapaces
e rapazas todos mesturados.
Podemos preparar a actividade
días antes estudando equipos
masculinos e femininos de deportes
que se asocian presuntamente a
un destes xéneros (fútbol feminino,
hóckey feminino, danza masculina,
voleibol masculino).

Máis

Se a oferta de extraescolares
deportivas non é demasiado ampla,
o profesor de Educación Física
propón outro día dentro do horario
escolar para practicar as disciplinas
que máis interesen aos alumnos e
ás alumnas da clase e non tivesen
oportunidade de descubrir aínda.
Suxerímosvos, por exemplo, o salto
de trampolín ou a cama elástica, este
último un deporte moi completo e
que se pode practicar durante todo
o ano a cuberto en centros moi
ben preparados para recibir grupos
escolares.
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Na casa

Practícase deporte en familia as fins
de semana: cada membro propón
unha opción e todos a practican e
van rotando.
Teñen que ser propostas doadas
de realizar e que non impliquen un
gasto económico: saír en bicicleta,
correr polo barrio ou polo campo;
facer ioga; facer estiramentos; xogar
ao baloncesto ou ao pimpón nun
espazo público; ir a un minigolf, ir á
piscina ou á praia nadar, etcétera.
Se teñen videoxogos de fútbol, xogar
cos equipos femininos para variar.
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Prometo solemnemente
respectar os demais

Obxectivo
Erradicar calquera tipo de violencia
das nosas vidas; non existe ningún
tipo de xustificación para que alguén
faga dano a outra persoa, nin física nin
mentalmente. Non hai xustificación
para ningún tipo de abuso. Debemos
aprender a convivir e resolver os
nosos conflitos de xeito pacífico.

Ideas chave

Respecto, tolerancia, empatía, ser
amables, dialogantes. Acoso escolar,
prevención do acoso e técnicas de
mediación de conflitos. Compromiso.

Recursos

Ordenadores, impresoras, cores,
tesoiras, cola, purpurina, etcétera.

Desenvolvemento

Organízase unha celebración onde
todos os alumnos se comprometen
a non mancar nin maltratar nunca a
ningún dos seus compañeiros ou
compañeiras; preténdeselle dar un
“envoltorio” formal e serio a algo
que debería darse por feito pero que
sabemos que non sempre é así.
Comprometerse persoalmente a
cumprir esta norma entra dentro
do concepto de responsabilidade
persoal na parte que nos toca das
relacións humanas e a convivencia.
Para
iso
prepararase
unha
clase falando da importancia de
respectarse, de facer grupo, de
aceptar non só os amigos afíns
senón a todas as persoas coas que
nos toca compartir a vida.
Ter unha contorna de seguridade e
un grupo de apoio desde a infancia
pode ser moi valioso e axudarche a
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medrar mellor, a ser mellor persoa e
a sentirte querido e valorado.
Todos expresarán a súa opinión
sobre o que esperan dos demais
en canto ao trato, como ven que se
poden solucionar os problemas e
aceptarán o compromiso de, pola
súa parte, non participar neste tipo
de conflitos.

Na casa

Cando a xente se sente agresiva, alza
a voz. Na casa, comprometémonos
a falar cun ton pausado e de xeito
tranquilo. Os berros e os tons
elevados están prohibidos.
Xa existen apps de balde para medir
os decibelios, como Decibel X.

Acto seguido, faranse diplomas, ou
manuais con elementos artísticos, ou
ben no ordenador, onde se poñerá un
texto consensuado de “compromiso
co respecto e contra a violencia”
onde prometen non mancar, nin
pegar nin insultar nin excluír aos
demais... e buscar solucións que
nos permitan sermos e medrarmos
xuntos. Cada neno asinará o seu e
lerano xuntos en voz alta.

Máis

Dedican un día na escola a loitar
contra o bullying. Preparan obradoiros, imprimen carteis, organizan
dinámicas de grupo, etcétera. En
Pinterest hai unha manchea de ideas
para inspirarse.
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Xogo “Quen é quen?“

Obxectivo
Valorar as persoas polo que son no
seu interior, polo que fan e amosan,
á marxe de diferenzas de sexo ou
xénero. Ser capaces de describir
unha persoa polo seu carácter,
gustos, afeccións, etcétera, sen
empregar ningunha característica
do seu físico... e en inglés!

Ideas chave

Buscar formas alternativas para
describir e pensar como son os
compañeiros e as compañeiras de
clase, máis alá do seu aspecto, xa que
este é só unha primeira impresión e
apenas explica nada do seu interior.
Valorar os trazos de cadaquén como
algo propio da personalidade e non
do seu xénero. Non facer diferenzas
entre xéneros. Dar oportunidades a
todas as persoas. Evitar o prexuízo.

Recursos

Folios, lapis, tesoiras, bolsa de feltro,
etcétera.

Desenvolvemento

Na clase de inglés escríbense os
nomes de todos os alumnos nun
folio ou folios, recórtanse e póñense
dentro dunha bolsa de feltro;
cada alumno colle un papel onde
aparece o nome dun compañeiro ou
compañeira e non deixa que ninguén
o vexa; un por un, saen diante de
todos e van describindo a persoa que
lles tocou polos seus gustos e o seu
xeito de ser, non polo físico, iso si, en
inglés: se é calado ou calada, movido
ou movida, se lle gusta a lectura, os
deportes, traballar en equipo, se é
tímido ou tímida, etcétera.
O inglés facilitará non utilizar xénero
nos adxectivos, xa que non os ten.
Tampouco se poden utilizar tópicos
nin características con prexuízos
ou asimilables ao xénero. O interior
dunha persoa non ten ningún
trazo sexual: un pode ser delicado,
sensible, actuar con brusquidade ou
enerxía sendo home ou muller.
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Na casa

Cada fin de semana, un membro da
familia escolle facer unha actividade
determinada e todos aceptan e
participan; así coñecerán os gustos
e afeccións de cada un deles máis en
profundidade.

É a nosa responsabilidade recoñecer
eses trazos como algo propio da
persoa, non do xénero. Podemos
terminar xogando a poñer todas as
descricións dobradas nunha bolsa,
vanse sacando e adiviñar, pola
descrición, de quen se fala.

Máis

Se teñen suficiente información de
todos os compañeiros, tamén se
poden imprimir cuestionarios tipo
“Find someone who”, que axudarán a
recoller máis datos.
Outro exercicio para preguntarnos
cuestións de identidade vinculados
ou non ao xénero, como é o
nome: seriamos diferentes se
nos cambiásemos o nome ou
seguiriamos sendo os mesmos?
Facemos o experimento durante
uns días para ver como ás veces un
nome pode definirnos sen que nada
cambiase por dentro?
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NON somos nada diso
do que din que somos

Obxectivo
Analizar as frases feitas e as
expresións que se din sen pensar, so
porque é o costume, a tradición ou
o que se adoita comentar, baseado
en clixés que non se corresponden
en absoluto coa realidade pero que
acaban configurando o noso xeito de
pensar. Imos erradicar estereotipos
parvos que non son realidade!

Ideas chave

Poñer fin aos estereotipos e prexuízos, comezando polos de xénero.
Ser conscientes de que ao falar
configuramos o noso pensamento.
Clixés, ideas preconcibidas, etiquetas
mentais...

Recursos

Programa de software de gravación
de audio de balde como Audacity o
WavePad, que permiten gravar voces
e poñer efectos de todo tipo.

Desenvolvemento

Na clase de música proponse o
reto de escribir unha canción ou un
rap; a letra ten que facer referencia
a eses estereotipos e prexuízos de
xénero dos que falabamos antes: as
nenas de rosa e os nenos de azul;
as nenas xogan con bonecas e os
nenos con coches; as nenas son
fráxiles e os nenos fortes, etcétera.
As nenas falan de parvadas. As
nenas son rebuscadas ou reviradas.
Os nenos son máis nobres. As
nenas enfádanse máis. Os nenos
amañan as cousas cunha boa
pelexa. Os nenos non comprenden
os argumentos complexos. As nenas
deben ser guapas, nos nenos non
importa. As nenas son pequenas, os
nenos grandes... E todo iso verdade?
Todos e cada un dos nenos ou as
nenas son así? E se non o es? Imos
poñer fin a tanta frase totalmente
subxectiva que nos condiciona o
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xeito de actuar ou nos fai sentirnos
mal se non encaixamos.
A letra da canción debe reivindicar
que todos somos iguais e diferentes
á vez, pero que non é o xénero o
que fai ser ou actuar dun xeito ou
doutro, senón o noso carácter e
personalidade. Algunhas escolas
xa traballaron neste sentido e
prepararon a súa propia canción
sobre o tema.

Máis

Unha vez que teñen a canción
gravada, compártena cos compañeiros de escola e crean unha coreografía para facer un vídeo de TikTok.
Se non se senten capaces de
inventar a súa propia letra, sempre
poden escoller unha canción que
para eles represente este concepto
e facer un playback ou un lip dub con
ela.

Este vídeo forma parte dun programa
dedicado a apoderar as nenas e
inclúe material pedagóxico sobre
a puberdade feminina para nenos
e para nenas, profesores e familias
en inglés e en español. Puberty
Education for Teachers, Students
and Parents | Always®

Na casa

Para inspirarse, coa familia, escoitar
cancións de artistas que reivindican
a igualdade entre rapaces e rapazas,
como Beyoncé, Taylor Swift ou
Aitana.
Tamén podedes ver un vídeo moi
interesante sobre os prexuízos de
todo tipo, en homes e mulleres de
todas idades e razas; o prexuízo
é para todos, non só abrangue as
mulleres. Eliminemos os prexuízos
en YouTube.

Estaría ben mirar na clase de inglés
este interesante vídeo sobre cando
e como se crean os prexuízos e por
que “como unha nena” resulta ser un
insulto a partir dunha determinada
idade. ¿Qué significa hacer algo
#ComoNiña? en YouTube.
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Mediateca das mulleres poderosas
facer entrevistas... Pódense recoller
casos como o de Atajate, unha vila
de Málaga onde ás casas se lles
puxo o nome da muller que vive
nelas ou de antigas propietarias, ou
o proxecto das web “Wikimujeres”,
unha alternativa á Wikipedia onde se
realza a figura das mulleres, sempre
en segundo plano respecto aos
homes, etcétera.

Máis

Obxectivo
Rrecoller exemplos de historias
nas que se reivindica e se enxalza a
figura da muller, para contrarrestar
unha sociedade que ata hai pouco
sempre dera preferencia aos relatos
protagonizados polas figuras masculinas.

Ideas chave

Recuperar a memoria, difundir historias de mulleres coñecidas ou
anónimas que destacaran polo seu
traballo ou a súa entrega, sexa do
tipo que sexa.

Recursos

Ordenadores, impresoras, tesoiras,
cola, cartolinas, etcétera.

Desenvolvemento

procúrase información sobre accións, eventos ou acontecementos
que se leven ou levasen a cabo para
enxalzar a figura da muller na vida
laboral ou cotiá: documentarse na
internet, contactar con asociacións,

Con toda a información recollida,
prepárase unha exposición para que
a escola coñeza estas propostas tan
interesantes para realzar e inspirarse
nas historias protagonizadas por
mulleres. Como neste estupendo
vídeo (en inglés subtitulado e moi
doado de seguir), que incorpora o
papel das mulleres en profesións
clasicamente asociadas a homes
Inspirando ao futuro sen estereotipos
e advírtenos de que os estereotipos
fórmanse xustamente durante a
infancia e debemos ofrecer modelos
e referentes de éxito diversos para
non perpetuarmos a desigualdade
de xénero. A versión en español,
aplicada
polo
Colegio
Emilia
Menéndez da La Robla, velaquí.

Na casa

Xunto cos pais e avós prepárase
unha árbore xenealóxica e xúntase
información sobre as figuras
femininas da familia: os seus estudos,
a súa profesión, as súas afeccións,
curiosidades, etcétera.
Gárdase toda a información para que
non se perda.
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Imos de voda?
Obxectivo
Poñerse na pel doutras persoas que
non teñen as mesmas oportunidades
ca nós para entender o complicado
que pode ser avanzar na vida. Temos
a responsabilidade de ser solidarios.
Visibilizar a discriminación contra as
mulleres en moitos países, desde a
educación ata a participación ou a
liberdade persoal. Ser nena en países
onde as poucas oportunidades que
hai son para os nenos.

Ideas chave

Traballar a empatía; reflexionar
sobre o feito de que o noso lugar
de nacemento é só unha teoría e
que a sorte da nosa orixe marca
as nosas oportunidades na vida.
Discriminación e xustiza. Papel da
muller no progreso da sociedade.
Dereitos Humanos e Dereitos
do Neno. Respecto, liberdade de
elección e liberdade de opinión.

Recursos

Ordenadores, folios, lapis e bolígrafos; attrezzo.

Desenvolvemento

Prepárase unha obra de teatro sobre
unha rapaza que nace nun país
situado no coñecido como Terceiro
Mundo, onde a situación económica
é moito máis complicada que en
países máis desenvolvidos, con
problemas ás veces para cubrir as
necesidades básicas; nestes lugares,
por estes motivos económicos e por
falta de educación e por tradicións
desfasadas, as rapazas non poden
estudar nin traballar e a súa única
opción na vida é contraer matrimonio.
Búscase documentación veraz para
preparar a historia; escríbese o guión;

escóllense os actores; prepárase o
decorado, o attrezzo, etcétera, entre
todos os alumnos.

Máis

Represéntase a obra para todo o
alumnado da escola. Para a entrada
establécese un prezo simbólico.
O diñeiro recadado na billeteira
destínase a algunha ONG, como
Aldeas Infantiles SOS, que axuda
os nenos en países menos
desenvolvidos e que inclúe no seu
traballo programas que compensen
as desigualdades e discriminación
de xénero.

Na casa

Búscanse películas, libros ou
documentais que narran as historias
das inxustizas e diferenzas que
sofren as nenas e os nenos nacidos
en países menos desenvolvidos ou
con tradicións inxustas que coartan
a súa liberdade como persoas.
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Non ten graza
Obxectivo
Ademais de como individuos, temos
responsabilidades como colectivo.
Como grupo debemos ser críticos,
tomar conciencia daquilo co que
estamos de acordo e co que non, e
comezar a expresar a nosa opinión
como grupo.

Ideas chave

Educar en valores os alumnos e as
alumnas para que sexan as mellores
persoas posibles no futuro, para
que toda a sociedade e o planeta se beneficien diso. Amosar
rexeitamento, denunciar, non minimizar a gravidade e non deixar pasar
certos feitos.

Recursos

Ordenadores, impresoras, bolígrafos
e xices de cores.

Desenvolvemento

Na clase de Titoría proponse traer
unha vez ao mes exemplos de casos
que promovan as diferenzas de
xénero: nos medios de comunicación
(prensa, radio, televisión, etcétera);
nas redes sociais; nos anuncios
de publicidade; na vida diaria, en
asociacións, equipos de deporte,
entidades diferentes, centros cívicos, etcétera.
Expóñense os casos, fórmanse unha
opinión conxunta sobre o tema e
decídese como actuar, denunciar
estes exemplos que só perpetúan
pensamentos atrasados, abusivos e
acomplexados. Tamén deixaremos
un espazo para frases feitas, típicas
ou tópicas, chistes sexistas... Escribirémolos e tacharémolos.

Máis

Se cren que algún dos casos ou
condutas formuladas é moi grave
ou leva perpetuándose no tempo e
non se consegue ningún logro con
simples queixas, pódense poñer en
contacto co Defensor do Poblo, que
tamén ten un apartado especial para
menores.

Na casa

Escríbese un “decálogo” como eses
de madeira con frases positivas que
digan como respectamos, queremos
e valoramos nesta casa a todas as
persoas. Pódense facer con listóns,
con cartolinas ou nun encerado, por
exemplo. Pode ser un bonito taboleiro
de benvida..
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En primeira persoa

Obxectivo
Ás veces cústanos ver ou preferimos
non
fixarnos
nas
situacións
discriminatorias que se producen
por temas de xénero na infancia,
na xuventude e na vida en xeral. É
unha cuestión de empatía: o que lle
acontece a outro, aínda que non me
aconteza a min, podo sentilo e podo
defendelo. Imos axudalos a poñerse
no papel dos que sofren para que
asuman a responsabilidade de non
falar á lixeira, defender e respectar,
rechazando mancar aos demais.

Ideas chave

Amosar, difundir, explicar, compartir,
etcétera. As diferenzas de xénero
aféctannos a todos, rapaces e
rapazas. Se se logran eliminar,
vivirase nunha sociedade mellor.

Recursos

Ordenadores,
etcétera.

móbiles,

tabletas,

Desenvolvemento

Na clase de Informática ou Tecnoloxía proponse crear ou deseñar
como debería ser unha app ou un
videoxogo capaz de amosar as
diferenzas cotiás que teñen lugar
entre rapaces e rapazas, e que non
permiten que se desenvolvan en
plena liberdade de pensamento,
comportamento e oportunidades na
vida.
Preparar un guión ou un plan de
etapas do xogo con escenarios,
personaxes, situacións: momentos
onde se protexen as rapazas porque
47

Aldeas Infantiles SOS

Programa de Educación en Valores Infantil e Primaria. Curso 2022-2023

bloque 2

Ciclo Superior | Actividade 20

se considera que son débiles;
momentos onde sofren agresións
polo feito de ser mulleres ou ir dun
ou doutro xeito vestidas; momentos
onde non poden acceder a un
traballo nas mesmas condicións ou
se lles nega por ser rapazas; ou
están en estudos, profesións ou
deportes onde hai máis homes...
facendo crer que non teñen tantas
habilidades para aprender materias
de “ciencias”; as opcións de traballo;
as diferenzas de salario, etcétera.

Na casa

Como se desenvolve o xogo? Que hai
que conseguir? Podemos cambiar
de perspectiva e vivilo todo de novo
pero sendo rapaces?

Facer unha lista de tarefas das que
se poden facer responsables os máis
pequenos, sen distinción de sexo:
facer a cama, regar as plantas, coidar
das mascotas, fregar os pratos,
limpar o po, varrer, ordenar, clasificar
e tirar o lixo á reciclaxe...

Debuxarán
os
personaxes
presentarán a súa proposta.

e

Votarase aqueles que acaden con
éxito o obxectivo e resulten máis
estimulantes ou se poidan xogar
mellor.

Se teñen consolas e videoxogos,
analizar se hai máis de rapaces que
de rapazas e que contido ten cada
un para que sexan clasificados
así. Credes que son sexistas ou
non? Como poderían ser máis
integradores, se non o son abondo?
Fagamos propostas en familia de
como sería ese videoxogo de xeito
ideal. Abordar o reparto de roles por
xénero... Cúmprese no noso fogar?

Máis

Unha vez desenvolvido o guión da
app ou videoxogo, convérteno en
realidade empregando ferramentas
cada vez máis sinxelas e utilizables
que se atopan en internet, como
App Engine o Good Barber.
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Responsables
do noso impacto

Todas as nosas accións teñen un impacto no
planeta. Ao alimentármonos, vestírmonos,
movérmonos… gastamos enerxía, auga e
xeramos CO2. E se sumamos os impactos
pequenos de cada persoa e os enormes
impactos das industrias ou dos transportes
mundiais, a contaminación convértese
nunha cousa seria que ata afecta a parte
da atmosfera que actúa como escudo
protector da Terra fronte ao Sol. Se ese
escudo se estraga, entón as temperaturas
descontrólanse, os xeos dos casquetes
polares derrétense e poñeremos en perigo
o delicado equilibrio da natureza.

gordo está a pasar: soben as temperaturas,
esgótanse as enerxías, a contaminación
aumenta, desaparecen especies de animais
e de plantas… algo teremos que facer.
Pero… podes ti, unha persoa soa, un neno
ou unha nena, facerte responsable diso que
é tan grande? Seguramente pensarás que
algo de tanta envergadura só os gobernos,
os políticos, as organizacións internacionais
ou os adultos o poden amañar. E si, en parte
é verdade, porque para facer leis, normas e
cambiar estruturas cómpre que se poñan de
acordo, mais tamén están as cousas que si
se poden facer.

O ODS 13 fala precisamente desa preocupación, de combater entre todos o cambio
climático e os seus efectos. Falamos diso
na casa, na escola e nos periódicos. A todos
nos preocupan os indicios de que algo

Todos, pequenos e maiores, somos cidadáns
e tamén consumidores e, por iso, podemos
escoller, que xa é moito. Somos responsables
do que, un a un, decidimos facer respecto
ao medio ambiente. Son moitos grans de
50
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area que, sumados, poden producir cambios
moi positivos. Sobre todo no xeito de ver as
cousas. Hai 50 anos tirar unha bolsa ao chan
non tiña importancia e agora vémolo como
algo que está mal, que fai dano ao planeta.
Así que se podemos pensar, sentir e actuar
e mesmo pedir cambios responsables,
estamos obrigados a colaborar co noso
gran de area. Unicamente coa participación
e implicación de todos seremos capaces
como sociedade de rematar con esta
situación que está a poñer en perigo o noso
planeta (o noso único fogar) e o de millóns
de especies de animais e plantas con quen
o compartimos.
Que podemos facer nós? Pois cambiar os
costumes e non ser tan cómodos e mesmo
renunciar a algunhas cousas, porque facelo
salvanos a vida. Por exemplo, con pequenos
xestos como aforrar auga, apagar a luz cando
non é necesario, non utilizar calefacción ou
aire acondicionado se podemos amañalo
vestíndonos máis ou menos, reutilizar as
cousas e non consumir porque si, ser moi
coidadosos co uso dos plásticos e non
gastar combustibles se podemos ir a pé, en
bici ou en transporte público.
Ningún destes consellos é novo, pero custa
moito conseguilos porque cada un pensa
“por min non vai cambiar nada”. Pois a túa
responsabilidade co planeta é pensar que
si, que cambia e que ti, ao menos, vas facelo
ben. E, se é posible, contaxiar a tanta xente
como sexa posible para que o fagan ben
tamén. O obxectivo (e a responsabilidade)
é que ao final a ninguén lle pareza ben non
facelo e a nosa pegada ecolóxica pase de ser
unha pisada de xigante a unha de formiga.
Pensa que somos oito mil millóns de persoas
no mundo pisando ao mesmo tempo...
Faraste ti responsable? Vainos a saúde do
planeta niso!
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Festa verde

Obxectivo

Desenvolvemento

Prepárase unha festa para reivindicar
que todos podemos colaborar a
reducir a emerxencia climática.
Aínda que sexan pequenos, tamén
contribúen co seu gran de area.
Podemos aproveitar o día 22 de
marzo, Día da Auga, o 22 de abril, Día
da Nai Terra, ou o 22 de maio, Día do
Medio Ambiente, por exemplo.

Con todas as clases de Educación
Infantil e Primaria organízase
unha gran “Festa verde”. Pódese
facer coincidir con algunha data
significativa.

Ideas chave

Comprometerse coa saúde do planeta
e valorala dun xeito festivo e en
positivo. Asumir a responsabilidade
de coidala sempre facendo todo
aquilo que estea ao alcance das
nosas mans.

Recursos

Prepáranse actividades de todo
tipo; tráense xermolos ou plantas
pequenas e colócanse en testos
con terra para regalar; píntase
unha grande árbore coas palmas
das mans; constrúense móbiles
colgantes con botellas de plástico
para reivindicar a reciclaxe, etcétera.
E, sobre todo, incídese na mensaxe
de que, ante esta situación de
emerxencia climática que se vive,
o máis importante é reducirmos o
consumo en xeral.

Testos de diferentes medidas, terra,
plantas; papel de embalar, pintura de
mans; botellas de plástico, etcétera.
52
Aldeas Infantiles SOS

Programa de Educación en Valores Infantil e Primaria. Curso 2022-2023

bloque 3

Máis

Ciclo Infantil | Actividade 21

Como fin de festas, todos xuntos
cancións sobre o planeta e a natureza, esa marabilla de fogar do que
gozamos e ao que tanto debemos
de atender.

Na casa

Levar á casa algunha planta da escola
e responsabilízanse de coidala, para
que o “verde” impregne o fogar.
Preparar etiquetas on-off como
recordatorio para pechar as luces
cando non se utilicen.
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Almorzos sen impacto
man. Tamén se traen friameiras e
tupperwares, escriben o seu nome
neles e decóranse con adhesivos e
rotuladores permanentes. Prohibido,
a partir de agora, traer o almorzo
en calquera outro contedor ou
envoltorio.

Máis

Se son necesarios, facer novos
colectores para almacenar o
material, os xogos e os xoguetes da
clase, reciclamos caixas de cartón
suficientemente resistentes.

Obxectivo
Utilizar obxectos e utensilios de
longa vida, que non se teñan que
tirar de xeito inmediato, para reducir
o consumo e o gasto de recursos de
xeito innecesario.

Ideas chave

Pensar nas cousas que se poidan
modificar facilmente nos nosos
hábitos e estilos de vida, para
minimizar a nosa pegada ecolóxica
no planeta.

Na casa

Cómpranse todos os produtos do
fogar no maior tamaño posible ou
a granel para reducir o máximo de
envases: a comida, a bebida, os
deterxentes para a lavadora e para
o lavalouzas, etcétera. Deste xeito,
minimízase o uso de envases de
plástico.

Recursos

Teas tipo saco, tesoiras, grampadora,
cordón ou goma elástica; friameiras,
autoadhesivos, rotuladores permanentes, etcétera.

Desenvolvemento

Lévase a cabo un obradoiro para
crear bolsas de tea para traer o
almorzo ou a merenda e personalizar
as friameiras. Axúdaselos a recortar unha peza de tea que
sexa o suficientemente para gardar a comida; dáselle forma coa
grampadora e mesmo se pode
engadir un cordón ou goma elástica para pechalo e asilo coa
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Obradoiro de forros para aprender
a reducir e reutilizar

Obxectivo
Reciclar está moi ben, pero antes
temos que aprender a reducir e a
reutilizar materiais para reducir o
consumo e, á súa vez, coidar os
obxectos para que perduren máis no
tempo. Plan redondo.

Ideas chave

Reciclar, reutilizar, reducir e coidar
as cousas para que a súa vida sexa
o máis duradeira posible e non teñan
que ser substituídas en pouco tempo
debido ao mal mantemento e uso.

Recursos

Xornais, revistas, restos de papel
de regalo ou de embalar, mapas
de viaxes, etcétera; tesoiras, fita
adhesiva e libros.

Desenvolvemento

Os alumnos traen todo tipo de papeis
que teñan na casa e non utilicen,
como xornais, revistas, restos
de papel de regalo, de embalar,
debuxos, mapas, folios escritos e xa
desbotados, etcétera.
Con todo esto fórranse os libros da
clase e mesmo os libros da biblioteca
da escola; tómase a medida, córtase
o papel e axústase con fita adhesiva,
Ademais de reutilizar todos estes
papeis que ían a acabar no lixo,
evítase comprar forros de plástico
e conséguese que os libros estean
máis protexidos e que, por tanto,
manteñan o seu bo estado por máis
tempo..

Máis

Se é necesario, novos colectores
para almacenar o material, os xogos
e os xoguetes da clase con caixas
de cartón duro que teñan resistencia
para aguantar peso ou construílas
de palés de madeira reutilizados.

Na casa

Reducir tamén é intercambiar.
Collemos todos aqueles libros que
xa lemos e non pensamos volver a
repasar e levámolos a algunha tenda
ou feira onde se poidan intercambiar.
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Superheroes do medio ambiente
Cal es ti?
Obxectivo
Deixar voar a imaxinación e pensar
en todo aquilo que se podería levar
a cabo para evitar a emerxencia
climática se se tiveran superpoderes.

Ideas chave

Imaxinar, non poñer límites á fantasía,
crer nos nosos poderes que son
infinitos. Ser capaces de actuar
todos xuntos e cambiar os nosos
hábitos cotiás.

Recursos

Folios, cartolinas, cores,
rotuladores, etcétera.

Desenvolvemento

ceras,

Na clase de inglés, cada alumno
debe imaxinar un superheroe cuxos
superpoderes consistan en evitar a
emerxencia climática: son capaces
de xerar enerxía para cubrir as

necesidades de todas as persoas;
prover de auga para todos os
encoros e ríos do planeta; controlar
as temperaturas para que non sigan
subindo os termómetros, etcétera.
A descrición do personaxe e os
seus poderes debe escribirse en
inglés. Se necesitan axuda, utilizan o
dicionario.
Como ideas podemos ter Energyman,
Water Girl, Anima Defender, Plant
Grower...

Máis

Unha vez que se definiron os
poderes do noso superheroe,
debúxase para darlle forma. Hai
moitos libros e páxinas de internet
nas que inspirarse para convertelo
en realidade.

Na casa

Participar en familia nalgunha causa
solidaria que loite por preservar o
medio ambiente.
Hai moitas organizacións e entidades
que organizan carreiras, feiras ou
eventos solidarios.
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Planeta ovo

Obxectivo
Nada máis delicado ca un ovo para
aprender o que implica responsabilizarse de alguén ou de algo fráxil
e tratalo con cariño e coidado.
Recuperamos así unha actividade
histórica do noso programa educativo que sempre gozou de gran
aceptación.

Ideas chave

Ser coidadoso e prestar atención,
estar pendente de algo, responsabilizarse das cousas delicadas.

Recursos

Un ovo; acuarelas, óleo ou pinceis;
rotuladores; ollos móbiles, etcétera.

Desenvolvemento

Traer un ovo á clase de Titoría;
decórano segundo lles preste e
lles pareza máis bonito: con forma
de persoa, de mascota, de planeta,
etcétera. Poñerlle un nome e
comprométense a coidalo durante
un tempo determinado (dúas
semanas, un mes, un trimestre, todo

o curso...). Se en algún momento
rompe, non pasa nada. Vólvese
a coller outro e decórase. Pero
atención! O obxectivo é coidalo
tan ben e con tanta atención que
non haxa moitas opcións para que
acontezan accidentes.

Máis

Se todo funciona ben cun ovo, máis
adiante entre toda a clase poden
adoptar unha mascota viva: unha
planta, un peixe, unha tartaruga,
etcétera. Organízanse de xeito
responsable para que nunca lles
falte a atención axeitada.

Na casa

Fanse responsables de coidar as
plantas ou, se teñen espazo, de
plantar un pequeno horto e mantelo
vivo; hai que estar pendentes de
regar cando toca, de cambiar a terra,
de poñerlles vitaminas, etcétera. Se
son responsables e coidadosos,
esas plantas e ese horto formarán
parte da familia durante moito tempo.
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Aprendemos a reparar cousas
Obxectivo

Utilizar todo o que poida volver a
ser usado. Antes de desfacerse
de calquera obxecto ou utensilio,
pensar se pode ser reparado ou ter
outra alternativa de uso. Desbotar
a idea de usar e tirar as cousas, de
aburrirse delas ou de pedir algo novo
só porque está de moda, cando hai
cousas que seguen servindo.

Ideas chave

Reparar, reformar, restaurar, reutilizar,
reusar e economía circular. Todos os
saberes son útiles para todos, sen
distinción de idade ou sexo.

Recursos

Cola, tesoiras, fíos, fita adhesiva,
papel, cores, etcétera.

Desenvolvemento

Recóllense obxectos da clase e
da escola que estean estragados
ou algo rotos (libros, xoguetes,
mobiliario sinxelo); tamén se traen da
casa xoguetes ou xogos que estean
deteriorados.
Entre todos e coa axuda do profesor,
analízase de que xeito se poden

amañar e se non se poden amañar,
que outro uso se lles pode dar. Unha
vez decidido, póñense mans á obra
cos materiais e utensilios que teñen
para recuperalos ou darlles unha
nova vida. Algúns pais e nais poden
participar organizando obradoiros
para ensinar a reparar unha bicicleta,
a coser, etcétera.

Máis

organízase unha feira con todos os
obxectos e xoguetes reparados e
véndense por un prezo simbólico. Co
diñeiro recadado faise unha achega a
Aldeas Infantiles SOS para que sigan
traballando e responsabilizándose
dos menores que perderon o
coidado dos seus pais.

Na casa

Fanse unha lista de todas aquelas
cousas que poden ser reparadas
e non é necesario tirar deseguido:
roupa que se pode cortar ou coser
para seguir empregándoa; zapatos
que o zapateiro pode amañar para
que sigan servindo; mobles antigos
que se transforman en estantes,
etcétera.
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Plantamos unha árbore

Obxectivo

Investigar sobre a natureza, entender
o ciclo e o ritmo da vida, facer
que forme parte das nosas vidas,
responsabilizarnos dela.

Ideas chave

Protexer a biodiversidade, investigar,
aprender, plantar, coidar e gozar diso.

Recursos

Ordenadores, tabletas, enciclopedias, folios, lapis, bolígrafos; terra,
sementes ou, no seu lugar, unha
pequena árbore.

Desenvolvemento

Deciden plantar unha árbore na
escola (se non hai terreo, tamén
se pode plantar nun gran testo)
e responsabilizarse dela; esta
responsabilidade comeza escollendo a especie axeitada. Para
iso, procuran información en

enciclopedias, en internet, preguntan
aos pais e aos avós, etcétera.
Con toda a información recollida,
cada alumno (ou por grupos)
presenta unha proposta de árbore e
exponse ante todos os compañeiros;
explican, así mesmo, que tipo de
terra, sol, humidade e clima precisa.
Entre todos analizan cal podería
ser a mellor opción (pola súa
orixe, necesidades, delicadeza ou
robustez, etcétera) e faise unha
votación.
Esa será a árbore que se plantará en
grupo no espazo máis axeitado da
escola ou, se non é posible, pedirase
un espazo nun xardín do municipio,
ao servizo de parques e xardíns, quen
quizás colabore con esta iniciativa.
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Encárganse as sementes de diferentes especies; búscase o espazo
ou o recipiente axeitado, plántanse
e organízanse para regalo e
mais estamos pendentes do seu
coidado. Todos os alumnos deben
responsabilizarse.

Na casa

Participar nalgunha plantación de
árbores popular. Cada vez son máis
as asociacións ou entidades que
aproveitan algunha celebración
ou festa para plantar sementes ou
pequenas árbores.
Ademais dunha actividade lúdica
ao aire libre, é unha oportunidade
magnífica para preservar o medio
ambiente.
Se non está dispoñible esta
actividade, podemos visitar xuntos
un centro de xardinería e mercar
sementes ou plantóns para facelo no
noso balcón ou terraza.
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Reducir a nosa pegada
converter a unha unidade de medida
común, aínda que sexa inventada
como, por exemplo, “un impacto” (e
cada acción valerá máis ou menos
impactos segundo se decida).
Unha vez seleccionados todos os
campos, introdúcese a información
ao principio do experimento.

Obxectivo

Conseguir que a nosa pegada
ecolóxica ou medioambiental se
reduza á mínima expresión; reducir
o consumo de todo o que estea nas
nosas mans e intentar non alterar nin
interferir na orde dos ecosistemas e
na biodiversidade.

Ideas chave

Reducir na menor medida posible o
consumo de recursos para interferir
no equilibrio do noso planeta.

Recursos

Ordenadores, tabletas, programa
de follas de cálculo ou similar, calculadoras, etcétera.

Desenvolvemento

Na clase de Matemáticas, crear unhas
follas de cálculo para cuantificar a
súa “pegada ecolóxica semanal”.
Teñen que aparecer campos como
consumo de luz, gas e auga; reciclaxe
de envases; consumo de produtos
de quilómetro cero; produtos en
envase e a granel da cesta da
compra; desprazamentos realizados
e de que xeito, etcétera. Débense

O obxectivo? Aplicar medidas
de redución do impacto, como a
redución de uso da auga e a enerxía,
de envases, a reutilización de papel
e outras materias, cambiando os
hábitos de desprazamento, etcétera.
Podemos ir mirando as cifras e
repetir o cálculo mes a mes para
observarmos como as cifras de
consumo se reducen coas nosas
accións responsables.

Máis

Realízase un test que che dea ideas
para reducir a pegada ecolóxica no
planeta.
Existen moitas calculadoras de
pegada ecolóxica que nos poden
inspirar para ver canto consideran
que contamina ou consome cada
tipo de acción da nosa vida cotiá.

Na casa

Elaborar unha lista cos ritmos do
fogar: a que hora se estuda, se
cociña, nos duchamos; cando se fai
a compra, onde, con que asiduidade,
etcétera.
Analízase toda a información e
modifícanse horarios ou hábitos
para reducir o consumo de enerxía
ou compras innecesarias.
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A nosa dieta impacta
Obxectivo

A dieta das persoas tamén ten un
impacto enorme na “saúde” do
planeta. Reflexiónase que cambios se poden introducir para
reducir ese impacto. Impacta igual
comer verduras que carne? É máis
sostible a dieta mediterránea que
outras dietas? Que nutrientes
son realmente imprescindibles e
cales están sobrevalorados ou
sobredimensionados na nosa dieta?

Desenvolvemento

Na clase de Medio Natural ou
Ciencias Naturais, por grupos,
búscase información sobre o
impacto no planeta da industria
agroalimentaria: tanto da industria
de cereais, verduras e froita, como
da gandería -vacún, porcino, de aves,
etcétera-.
Analízanse múltiples factores: a
necesidade de auga para os cultivos,
o impacto dos invernadoiros con
plásticos, as toneladas de alimento
que require a gandaría, as emisións
de CO2 que estes animais emiten na
atmosfera, etcétera.
Hai múltiples estudos internacionais
sobre todos estes temas, algúns
deles están recollidos na páxina da
Organización das Nacións Unidas
para a Alimentación e a Agricultura
(FAO).
Trasladar esa información de xeito
visual moi simple ao pintaren
nunha folla cuadriculada pequenos
cadrados con distintas cores (verdes
para as verduras, amarelo para
cereais e legumes, vermello para
carnes, azul para peixe, etcétera).

Ideas chave

Deseñar unha dieta equilibrada
e variada, que teña en conta as
repercusións no medio ambiente.

Recursos

Ordenadores, tabletas, programas
de presentación tipo Power Point
ou Prezzi. Follas cuadriculadas e de
cores.

Cada porción de alimento ten un valor
en cadrados segundo o seu impacto
ecolóxico. Por exemplo, unha porción
de carne, que supón alimentar o
animal con penso e forraxe, ocupa
10 cadros, mentres unha porción
de verdura do noso menú ocupa
1 soa. Canto máis elaborado sexa
un alimento, como os preparados,
máis cadrados ocupa. Así veremos
no papel canto impactou un menú
calquera do noso día a día.
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Cando o teñan claro, trasladarano
a unha presentación en ordenador
para que todo o mundo poida vela e
compartila.
Podemos asignar a cada alumno
un menú concreto para ver
diferenzas. Por exemplo: “noite de
hamburguesas” ou “almorzo na
escola” ou “a miña comida favorita”
ou “pastel de aniversario”...

Máis

Na casa

Elaborar un menú semanal para ter
control sobre o que se come e o
que se compra; introdúcese a maior
cantidade posible de cereais, verdura
e froita e redúcese a inxestión de
carne e comida procesada.
Cómprase a diario se é posible, para
evitar consumir en exceso e que os
produtos caduquen ou se poñan en
mal estado.

Ao finalizaren as presentacións,
lévase a cabo un debate entre
os alumnos e valórase medioambientalmente a dieta semanal que
propón a escola.
Se ven desviacións que se corrixirían
se cambian pratos, poderían suxerilo
sempre que non cambie o valor
nutricional co que debe contribuír o
menú.
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Enquisa de mobilidade escolar

Obxectivo

Concienciarse de que camiñar, ir en
bicicleta ou usar o transporte público
achega beneficios, á nosa saúde e á
do planeta.

Ideas chave

Facer exercicio físico de forma
habitual, reducir o uso do vehículo
privado para mellorar a forma física e
diminuír a contaminación, o consumo
de enerxía e o gasto na economía
familiar.

Recursos

Ordenadores, tabletas, impresoras,
papel, lapis ou bolígrafos.

Desenvolvemento

Na clase de Educación Física
prepárase unha enquisa para que
a fagan todos os nenos e nenas da
escola, os profesores e as familias
co obxectivo de analizar como se
desprazan dun lugar a outro. Para
preparar o test pódese utilizar o
modelo dos formularios de Google,
por exemplo, que é práctico e
sinxelo. Pregúntase tanto polos días
laborables coma pola fin de semana
e os períodos de vacacións, para
coñecer os hábitos de mobilidade
do xeito máis detido posible.
Como van á escola? Que distancia
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percorren? Por que o fan así? Que
os convencería para cambiar? Está
o centro preparado para recibir
patinetes, bicicletas, etcétera? Onde
aparcan ou esperan os coches na
nosa escola?
Unha vez fagan as enquisas, extráese
a información e analízanse datos.

Na casa

Elaborar un plan para reducir o uso
do vehículo propio; co diñeiro que se
aforre ao reducir este uso, faise unha
excursión ao mes, en transporte
público, bicicleta ou camiñando, por
suposto!

Máis

Para concienciar os alumnos, os
profesores e as familias do centro
de que hai que apostar por unha
mobilidade verde e reducir ao
máximo o uso do vehículo privado,
organízase un roteiro conxunto unha
vez ao trimestre.
Desde a AMPA pódese propoñer
unha actividade colectiva de marcha
nórdica para favorecer a forma
física en familia ou participar nunha
carreira solidaria que conte os pasos
que dan os participantes e os premie
pola súa actividade.
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Deputados por un Día: A participar!
Qué é ser Deputados por un día?
Cada ano, este programa convértese
nunha actividade viva e participativa
nos parlamentos das diferentes
Comunidades Autónomas españolas
grazas ao acto Deputados por un Día.
Se estás realizando este proxecto e
traballando o valor da Responsabilidade
cos ODS, encantarache levar os
teus alumnos a esta actividade tan
interesante. Trátase de preparar
un relatorio, de non máis dun folio
de extensión, co que traballastes e
reflexionastes sobre o valor do curso
para compartilo coas demais escolas
participantes. Tamén vos pedimos
que preparedes varios compromisos
que os nenos propoñen cumprir para
mellorar a sociedade.
Da cada Comunidad autónoma
participa unha escola por provincia,
que pode levar un número limitado de
nenos conforme o número de escanos
do hemiciclo. Un voceiro de cada escola
expón o seu escrito e compromiso no
estrado e, unha vez todos lidos, os
nenos votan o que máis lles gustou.
Faise un reconto e presentar os

resultados. Ser Deputados por un
Día é unha experiencia moi rica.
Permítevos compartir unha xornada
con outros centros e nenos da
vosa comunidade que, coma vós,
estiveron traballando no valor do
curso. E teñen un enorme interese
na educación en valores.
Se queres máis información ou
directamente solicitar praza para
participar en Deputados por un Día,
podes enviar un correo electrónico
á coordinación do programa
(amelialopez@aldeasinfantiles).
es. Ou chamar ao teléfono de
asesoramento permanente.

Teléfono de
asesoramento
permanente

670 696 588

66
Aldeas Infantiles SOS

Programa de Educación en Valores Infantil e Primaria. Curso 2022-2023

global

Todos os ciclos | Actividade Deputados por un Día

Como prepararnos para sermos
representantes da nosa provincia?
OBXECTIVO

Fomentar o debate, a participación
activa, a reflexión sobre valores, a
expresión de ideas por oral e por
escrito, a toma de decisións e a
asunción de compromisos a nivel
individual e grupal.
Aquí tedes unha presentación en
formato vídeo desta actividade.

SOLICITAR A
PARTICIPACIÓN
Se estades interesados en participar,
podedes
solicitalo
ao
correo
amelialopez@aldeasinfantiles.es.
Deberedes indicar o nome da escola,
a localidade e a provincia, o profesor
responsable, o teléfono fixo e móbil
e mais o correo electrónico para
as comunicacións. Nese momento
entraredes nunha lista de espera.
Damos prioridade ás escolas que non
participaran aínda neste acto, polo
que, se o fixestes anteriormente, é
posible que quededes á espera.
Nese momento poida que non
saibamos aínda a data de realización
de Deputados por un Día na vosa

Comunidade
autónoma,
mais
comunicarémosvolo tan axiña como
o saibamos nós.

PREPARAR O RELATORIO
Se recibides a confirmación da vosa
participación, parabéns, os vosos
alumnos van ser Deputados por un
Día!
Agora tedes que poñervos mans á
obra e preparar un relatorio para ler
o día do acto, escoller o voso voceiro
e redactar uns compromisos.
O tema do relatorio é o do valor
deste curso: a responsabilidade
relacionada cos Obxectivos de
Desenvolvemento
Sostible
4
(educación), 5 (igualdade
de
xénero) e 13 (acción polo clima).
Recomendámosvos que traballedes
algunhas das actividades do
programa
coa
finalidade
de
familiarizarvos con estes ODS e o
que implican. Podedes escoller falar
de todos eles ou centrarvos nos
que máis vos interesen.
O voso relatorio pode versar sobre
as experiencias ao realizardes estas
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actividades ou ser reflexións que tratan
destes ODS, tras facer unha ou varias
sesións explicativas para o alumnado.
Pode incluír anacos en verso, historias
inventadas que representen o valor
ou o que a vós vos inspire máis para
chegar á audiencia.
O texto non debe exceder de unha
páxina para facilitar a súa lectura e
para contribuír á axilidade do acto.
Moitos de vós redactades este texto
de xeito colectivo, coa fusión das
achegas do alumnado nunha posta en
común. Outros preferides convocar
un concurso de redaccións e escoller
entre todos a máis atractiva. Vós
decidides como facelo.
Aquí podedes ver un exemplo dos
relatorios que se leron o curso anterior.

DECIDIR
OS COMPROMISOS
Como conclusión do relatorio, cada
escola presenta varios compromisos.
O número de compromisos varía
consonte o número de escolas
participantes por cada comunidade.
Comunicarémosvos cantos son ao
confirmarvos a vosa participación.
Estes compromisos deben ser o
máis prácticos e concretos posibles,
accesibles ás crianzas. É dicir, que eles
poidan comprometerse e cumprilos.
Ao recibirmos o voso relatorio e
compromiso, velaremos por que estes
non se repitan nos colexios da vosa
comunidade, así que é posible que,
de se dar ese caso, vos poidamos
modificar algún lixeiramente.

ESCOLLER UN VOCEIRO
Elixirase un voceiro que será quen
lea o relatoiro e os compromisos. No
caso de comunidades uniprovinciais,
os colexios teñen dous relatoiros e
tamén dous voceiros, un para cada
lectura.
Nalgúns casos será o autor da
redacción seleccionada, noutros un
representante escollido polos seus
compañeiros ou polo profesorado.
Tamén sodes vós quen decidides
como realizar esta escolla.
O ideal é elixir un só portavoz pero
pódense facer excepcións para que
unha persoa lea o relatorio e outra
os compromisos, excepto no caso
das comunidades uniprovinciais,
nas que sempre son dous relatorios
e un relator para cada unha delas.
Valorarase en cada caso se é posible ou non.

A LOXÍSTICA DE
DEPUTADOS POR UN DÍA
O noso programa ten habitualmente
formato presencial, é dicir, que as
escolas se trasladan ao Parlamento
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da súa comunidade para participaren
nun pleno infantil onde cada centro
educativo le os seus relatorios e vota
in situ os seus compromisos nunha
urna.

FORMATO PRESENCIAL
Necesitaredes contactar coa vosa
compañía de autocares habitual.

Na casa

Podedes convidar as familias a
que vexan as experiencias doutras
escolas participando nos diferentes
Parlamentos autonómicos.
Se se realiza en formato en liña,
podedes invitalos a ver en directo o
acto en que participades.

AUTORIZACIÓNS DA IMAXE
Outro paso importante é xestionar
a autorización para o uso da imaxe
das crianzas participantes, xa que as
fotografías e os vídeos son tomados
durate o acto e os medios de
comunicación poden asistir e mesmo
se pode transmitir streaming. Esta
sección é moi importante para garantir
o seu dereito á privacidade.
Cada Parlamento ten as súas
disposicións e ás veces modelos
propios e requisitos de autorización.
Informarémosvos en cada caso que
facer.
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os teus valores

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN EN VALORES
INFANTIL E PRIMARIA
CURSO 2022-2023

A responsabilidade
coa educación, a igualdade de xénero e a acción polo clima
Aldeas Infantiles SOS contribúe a lograr estes obxectivos :

