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Este curso escolar recuperamos un dos principais va-
lores que nos definen e nos fan humanos: a confianza. 
Un valor que se entende sempre nos dous sentidos: 
a confianza que sentimos que os demais nos mere-
cen e a que ofrecemos nós á súa vez. Esa confian-
za é precisamente un dos alicerces básicos da nosa 
organización, porque estamos convencidos de que só 
demostrando confianza nas potencialidades dos cati-
vos e dos rapaces que atendemos en Aldeas Infantiles 
SOS eles a farán súa e seguirán adiante, sexan cales 
foren as situacións que lles tocase vivir.

Co valor da confianza, ademais, queremos seguir tra-
ballando no eido que iniciamos no curso anterior, de 
prevención da violencia e do acoso escolar, en can-
to á necesaria confianza entre pares para o correcto 
desenvolvemento do neno. Desde a empatía e o coñe-
cemento das necesitades do outro, seguramente moi 
semellantes ás miñas, creamos unha rede que nos 
sustenta, na que podemos confiar e sobre a que cons-
truímos a nosa esperanza, que non é outra cousa que 
a confianza nun futuro positivo.

Desde esa confianza en que cada un de nós é unha 
parte valiosa e precisa na sociedade, pedímosvos que 
vos convertades, como docentes, en detectores de cal-
quera síntoma que vos indique que un neno se illa e 
creba a conexión co seu grupo e co mundo. Vivimos 
nun mundo en que é fácil medrar só, mesmo tendo fa-
milia e unha contorna escolar normal. Tamén concorren 
as circunstancias e os medios tecnolóxicos para que un 
neno que non se sinta aceptado ou cómodo coa súa 
contorna, voluntariamente ou non,  se afaste ou se ille 
a si mesmo e perda os vínculos co mundo ao que sente 
que non pertence. 

Pedímosvos, pois, que desde os centros escolares e 
as familias sexades os primeiros en lles dar confianza, 
sen dosificacións, con xenerosidade, para que poidan 
gozar dun sentido de pertenza, integrárense, participa-
ren e confiaren de novo. Que se faga realidade o noso 
desexo de que ningún neno medre só.
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Benvidos á 20ª edición do programa educativo 
“Abraza os teus valores” de Aldeas Infantiles 
SOS. Dúas décadas despois da nosa aterraxe 
na educación en valores nas escolas de educa-
ción primaria do noso país seguimos a apostar 
pola formación integral dos escolares. Dese-
xamos fervorosamente que os nosos progra-
mas fixeran efecto en toda unha xeración de 
cativos e que lles proporcionasen ferramentas 

para se relacionar mellor consigo mesmos, 
cos mais e co mundo en que lles tocou vivir. 
Estamos seguros de que construírmos desde 
o interior das persoas é unha garantía para a 
sociedade, que desexamos sexa cada vez máis 
xusta e solidaria, grazas a todos estes rapaces 
que apertaron aos seus valores ano tras ano.
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A confianza en min mesmo
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A confianza no mundo

Apunta a túa clase a 
Deputados por un Día!
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Ola! Ponte diante dun espello. Dime, que ves? Moi doado, 
non si? Veste a ti mesmo, ves a túa imaxe reflexada... 
Pois, aínda que a simple vista poidas semellar un cativo 
normal, un “calquera”, o certo é que non é así. Ti es ti. Úni-
co e irrepetible. Cunha historia única e persoal, diferente 
á dos mais e cun “recheo” especial que ninguén máis no 
mundo ten. E aí reside a maxia. Ademais, sempre vas es-
tar contigo, e non vas querer a un “compañeiro” malhumo-
rado ou coitado, verdade? 

Moitas persoas non están nada contentas de ser elas 
mesmas. Reparan en todo o negativo que coidan ter, xa 
sexa polo seu físico, xa sexa polas súas capacidades ou 
habilidades, e ata pola súa personalidade. Cando te deca-
tas desas cousas que si tes e pagan a pena, daquela tes 
ben a autoestima ou confianza en ti mesmo. E iso é coma 
un talismán que che dá forza en todo momento, porque 
che di que todo vai ir ben. E a todo o mundo lle encantará!

E como podes chegar a ter esa confianza en ti mesmo a 
proba de bombas? Quizais ao principio che custe ou che 
dea vergoña, mais valo conseguir. Imos ver un decálogo 
que che dará unhas cantas pistas para teres a máis non 
dar a confianza en ti mesmo.

1. Para comezar, sé ti e máis ninguén, sen te comparar 
cos teus amigos ou cos teus ídolos. O que serve a outros 
pode que non che sirva a ti. E o que importa é que ti es-
teas ben.

2. Coñécete a ti mesmo e obsérvate como se foses un 
experimento: que sentes, cando e por que te pos triste ou 
contento, anoxado ou sen ganas de nada. Tes dereito a 
sentirte como sexa, es humano.

3. Aprende a falar á túa mente... e a freala. Moitas cousas 
acontecen só na nosa cabeza e por culpa do que nos di-
cimos mentalmente. E esas ideas teñen que ser amables 
contigo. Está ben querer mellorar, pero sen mallaren nun 
mesmo. Se te dis “son parvo”, ao final crelo. E ninguén é 
babeco, todo o mundo ten un valor, un talento. Só hai que 
coñecelo.
4. Analiza os teus puntos fortes e os teus defectos. Tenta 
atopar a túa versión 3.0 sen te pasar de esixente. Vai pa-
seniño, poñendo pequenas metas que podes conseguir. 
E se erras, tómao con deportividade. O que aprendas dos 
erros, non o esquecerás nunca.
5. Aprende a distinguir un bo consello dunha crítica mal-
vada. Se os teus amigos sempre che din cousas feas... 
cambia de amigos. Coñeceres moita xente darache unha 
visión máis completa do que podes chegar a ser.
6. Sé xeneroso, solidario e boa xente. Alégrate das cou-
sas boas dos demais. Seres envexoso faite infeliz. Dares 
aos demais faite sentir ben e ter unha imaxe de ti moito 
mellor.
7. Comparte cos teus. Quere, aperta, bica. Darmos e reci-
birmos agarimo fainos sentir estimados e sentirmos con-
fianza.
8. Sé optimista. Planta unha semente no teu corazón que 
che diga “todo vai ir ben” e “ti podes”. É unha pequena luz 
que te fai indestrutible.
9. Sé ordenado. Coas túas rutinas, coas túas cousas. Se 
todo ao redor é un caos, é porque ti tamén estás así. Or-
denares axudarache a colocar todo e todo no seu sitio.
10. Digan o que digan, TI PAGAS A PENA.

A confianza en min mesmo
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Obxectivo: os alumnos 
teñen que estar seguros 
de si mesmos e das súas 
accións, teñen que ser 
obxectivos e decatarse 
de que cando se compor-
tan do modo axeitado, 
non teñen que agardar 
que ninguén lles dea os 
parabéns. Pódeno facer 
eles mesmos.

Ideas chave: aumentar 
a confianza nun mesmo, 
reforzar a autoestima e 
expresar de xeito espon-
táneo.

Recursos: un espello de corpo enteiro ou, no seu defecto, de cara.

Desenvolvemento: para querer e respectar os mais hai que comezar 
por se querer e respectar un mesmo. Temos que querernos física e men-
talmente. Debemos sentirnos contentos tanto co noso corpo como co 
noso xeito de ser. Por iso, un por un, na clase de Titoría, os alumnos 
situaranse  diante do espello e dirán cousas bonitas do seu físico e do 
seu carácter. E para rematar, daranlle un bico á súa imaxe reflectida no 
espello. Poden ata dar un bico “para min” (nos dedos e cara á súa meixe-
la) co que premiarse cada vez que fagan algo ben. É un xeito de amosar 
a confianza e o agarimo que senten por eles.

Máis: o profesor fará unha foto cada vez que un alumno saia a falar 
diante do grupo para explicar por que merece o seu propio agarimo. Esas 
fotos deben mostrar a ledicia de alguén que se sente feliz con el mesmo.

Na casa: querémonos a nós mesmos e tamén queremos os nosos 
obxectos máis íntimos. Amosarémonos orgullosos e agarimosos cos 
nosos brinquedos e obxectos máis especiais. Darémoslles biquiños aos 
nosos peluches, á nosa roupa, aos noso libros, etc. Encántannos e por 
iso os escollemos.

INF

1
Quérete! Cóidome ben

2
INF

Obxectivo: controlarmos as emocións e o nerviosismo ante 
situacións novas ou a priori complexas para crearmos cos 
nosos pensamentos un ambiente máis tranquilo e relaxado 
no que se poida actuar con maior confianza. Controlarmos a 
linguaxe interior para superar o medo ou a frustración.

Ideas chave: autocontrol, sabermos dirixir os nosos pensa-
mentos cara a ideas positivas e de tranquilidade que xeren 
confianza.

Desenvolvemento: moitas das personaxes das nosas se-
ries de animación preferidas escoitan unha voz interior can-
do se enfrontan a situacións difíciles (Doraemon, Lady Bug, 
os membros da Patrulla Canina, etc.). Esa voz interior dálles 
confianza e forza para faceren fronte a calquera situación por 
complicada ou adversa que lles semelle. Así, o profesor expo-
ñeralles  diferentes tipos de escenarios e eles terán que ima-
xinar que lles diría a súa voz interior para superaren e afron-
taren o conflito. Un exemplo: esqueceron a mochila na casa 
e teñen medo de que o profesor lles reña; a súa voz interior 
anímalles dicindo “non pasa nada. Explicareille ao profesor a 
verdade e direille que non a volverei a esquecer”.

Máis: despois de imaxinar frases de ánimo, dirémolas en voz 
alta e partillarémolas co resto da clase. Pódese engadir un 
pouco de drama ao tema, adoptando tons de voz e poñendo 
caras diferentes.

Na casa: repetiren o exercicio cos temas relacionados co día 
a día en familia. As frases “da voz interior” poden dar ánimos 
se un día intentan probar a utilizaren novos utensilios cos 
pais, se teñen que recoller a habitación e están cansos ou se 
teñen que confesar algunha desfeita...
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os teus valores Imaxino a miña mascota
Obxectivo: aumentar a seguridade en nós  rodeándo-
nos de obxectos que nos gusten, querémolos e aché-
gannos felicidade ás nosas vidas.

Ideas chave: vinculación ou apego aos obxectos que 
nos agradan; crearmos lazos de afecto e agarimo; 
aprendermos a falar sobre os nosos sentimentos e as 
cousas que nos fan sentir ben.

Recursos: lapis, cores, tesoiras, cola, barro, goma 
EVA, etc. , 

Desenvolvemento: na clase de Educación Artística, 
o profesor propón que os alumnos traballen durante 
varias sesións na creación dunha mascota que lles 
guste, xa sexa imaxe dunha real que xa teñan ou imaxi-
naria. Poden debuxala, darlle forma co barro, utilizaren 
goma Eva, faceren un patchwork coa axuda do profe-
sor, etc. O obxectivo é que traballo acabe convertido 
nunha das súas mascotas favoritas, os acompañe na 
escola ou na casa e lles faga sentir ben cando a vexan. 

Máis: para acabaren de crear un vínculo sentimental e 
emocional coa mascota que fixeron hai que pensar nun 
nome especial para ela. Se a algún alumno non se lle 
ocorre ningún, pódese facer una “chuvia de ideas” entre 
toda a clase. 

Na casa: os adultos teñen que explicar aos seus fillos 
e/ou netos cales eran as súas mascotas de pequenos, 
como se chamaban, por que as querían de xeito espe-
cial, etc. 

Obxectivo: para aumenta-
ren a confianza nun mesmo 
tamén é preciso cultivar o 
optimismo e o pensamento 
positivo, o que nos axudará 
a saír adiante inclusive en si-
tuacións a priori difíciles e ne-
gativas. Atopar o optimismo, a 
perspectiva menos negativa 
nunha situación e teren espe-
ranza.

Ideas chave: reflexionarmos 
e traballarmos o pensamento 
positivo para ficarmos ao fi-
nal coa cara máis amable das 
cousas.

Recursos: lentes para reci-
clar, cartón, goma EVA, plás-
tico, spray  de cor rosa, tesoi-
ras, etc.

Desenvolvemento: a expresión ver “a vida de cor rosa” significa ver todas 
as cousas boas e bonitas que existen na vida, e non pór tanta atención nas 
cousas malas e negativas. Na clase de Ed. Artística, os alumnos terán que 
“darlle forma” a unhas lentes de cor rosa que lles permitan obteren esa 
perspectiva positiva e optimista. Poden facelas desde cero utilizando  car-
tón, goma EVA ou plástico para rematar pintándoas de rosa. Tamén poden 
reciclar algunhas que teñan na casa e xa non utilicen e personalizalas. 

Máis: os alumnos teñen que se pór as lentes rosas e teñen que imaxinar 
diferentes situacións que poden observar desde o punto de vista positivo. 
Por exemplo, se na escola non deixan levar brinquedos da casa cos que xo-
gar na hora do recreo, a parte positiva é que se pode xogar a outras cousas 
utilizando a imaxinación.

Na casa: levámonos as lentes para que as utilicen os diferentes membros 
da familia. Eles tamén teñen que ver o “vaso medio cheo” ante situacións 
distintas. 

Lentes para ver a vida 
de cor rosa

4
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os teus valores O protagonista 
da semana ensina
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Obxectivo: cando alguén fai algo ben ou é bo nalgunha activi-
dade, a xente dálle os parabéns e amósalle a súa admiración. 
Imos facer que os alumnos se sintan admirados. 

Ideas chave: aumentar a autoestima e a seguridade nun 
mesmo a través do recoñecemento; a admiración dos mais 
fainos fortes. 

Recursos: obxectos que precise cada alumno para facer a 
súa demostración.

Desenvolvemento: o profesor escolle cada semana un alum-
no para que sexa o protagonista da clase. Entre outras cou-
sas, un dos días o alumno ten que facer unha demostración 
diante do grupo de algo que se lle dea especialmente ben: 
debuxar, completar todas as caras do cubo Rubik, bailar hip 
hop, xogar unha partida de xadrez, etc. Ao rematar, a clase 
pódelle dar a noraboa cun forte aplauso. 

Máis: á parte do aplauso, alumnos voluntarios explican en voz 
alta por que lles pareceron tan especiais as habilidades do 
protagonista da semana.

Na casa: todos os membros da familia tamén teñen un mo-
mento de protagonismo amosando algunha habilidade na que 
destaquen (facer unha tortilla de patacas espectacular, tocar a 
guitarra, gañar partidos de fútbol coa consola, etc.).

Teño dereitos e deberes

Obxectivo: interiorizar que “querer” e “ser querido” non é só un des-
exo, algo ao que todo o mundo aspira, senón que é un dereito que se 
ten por ser un neno.

Ideas chave: seren conscientes da importancia que ten recibir e dar 
agarimo; entender que significa e que implica ter un dereito.

Recursos: folios e lapis.

Desenvolvemento: o profesor explicará que significa “dereito” e lerá 
en alto a lista dos Dereitos do neno. Prestará especial atención ao 
número 6, “a teren amor e comprensión para se desenvolveren ple-
namente”. Os alumnos terán que escribir un listado coas demostra-
cións de agarimo que lles fan sentirse estimados (por exemplo: bicos, 
apertas, miradas de agarimo, agasallos, palabras bonitas, etc.). Logo 
partillaranas con toda a clase e escribirán unha lista final no cadro.

Máis: logo engadirán dúas columnas máis a carón da listaxe que es-
cribiran inicialmente. Nunha das columnas terán que escribir como se 
senten cando reciben todas esas mostras de agarimo; na seguinte, 
como se senten cando non as reciben. 

Na casa: escribirán a lista dos Dereitos do neno nunha folla A4 con 
boa letra e diferentes cores e pendurarana cun imán na porta da ne-
veira. Que ninguén esqueza que, entre outras cousas, os nenos pre-
cisan moito amor.

Dereito 1: a igualdade de dereitos sen ningún tipo de 
discriminación.
Dereito 2: a se desenvolver física, mental, espiritual e 
moralmente.
Dereito 3: a un nome e unha nacionalidade.
Dereito 4: a seguridade social, alimentación, vivenda, servizos 
médicos e xogo.
Dereito 5: a recibir axuda especial se ten unha discapacidade 
física ou mental.
Dereito 6: a ter amor e comprensión para se desenvolver 
plenamente.
Dereito 7: a recibir educación.
Dereito 8: a recibir protección e socorro en primeiro lugar.
Dereito 9: a ser protexido contra o abandono, a crueldade e a 
explotación.
Dereito 10: a ser educado en tolerancia e en paz.
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Obxectivo: aprendermos a imaxinar en que poderiamos ser bos nun futuro 
ou cal podería ser a nosa profesión, dependendo das cousas que nos gus-
tan ou nos apaixonan e das aptitudes que temos.

Ideas chave: visualizarmos o futuro; imaxinarmos o camiño que seguire-
mos co paso de tempo, tomando como referencia as calidades que temos 
e os gustos persoais.

Recursos: cartolinas, rotuladores, lapis, tesoiras, etc.

Desenvolvemento: crear unha baralla. Cada alumno terá que crear tres 
cartas dela: unha carta co debuxo da profesión que queiran ser de maiores; 
outra carta cunha breve explicación de que é o que lles gusta desa profe-
sión, mais evitando escribir o nome dela, e unha terceira carta cun debuxo 
de cal cre que é a aptitude máis necesaria para desenvolver ese traba-
llo. Canda rematen de crear as tres cartas, mesturaranas todas na baralla.

Máis: cando teñan separado a baralla en grupos de tres (profesión, motiva-
ción e aptitude), os alumnos terán que descubrir que trío de cartas escribiu 
cada alumno. O profesor dirixirá o xogo para que non se filtre a información. 

Na casa: pediranlle aos seus pais e avós que lles expliquen cal era a súa 
vocación de pequenos e se esta coincidiu coa súa profesión de adultos.

27 8
MM

Un anuncio sobre min
Obxectivo: cando as persoas teñen confianza en si 
mesmas saben cales son as súas calidades máis des-
tacables e como sacarlles proveito. Hai que aprender a 
presentar a cara máis positiva de nós mesmos ante a 
sociedade, porque iso repercute na nosa autoestima. 
Non podemos tirar pedras ao noso propio tellado e te-
mos que apreciar as nosas calidades.

Ideas chave: sermos obxectivos e críticos para recoñe-
cermos cales son as nosas calidades máis destacadas 
e aprender a amosalas entre as persoas que nos ro-
dean para que as coñezan e non pasen desapercibidas. 

Recursos:  folios, lapis, cores, tesoiras, etc.

Desenvolvemento: se coñecemos cales son as nosas 
calidades máis destacadas tanto físicas como condu-
tuais (por exemplo: ser moi rápido correndo, ser capaz 
de memorizar moita información, escribir poemas, ser 
xeneroso, ter moita empatía, saber resolver conflitos, 
etc.) hai que aprender a describilo e explicárllelo aos 
demais. Temos que redactar un anuncio publicitario no 
que con poucas palabras se entenda rapidamente ca-
les son as nosas “vantaxes e prestacións máis recha-
mantes” para que non pasemos desapercibidos para o 
público en xeral.

Máis: xa que escribiron un anuncio publicitario de si 
mesmos para se venderen como un “produto ou ser-
vizo”, tamén deberían crear un logo para a súa marca.

Na casa: unha tarde tranquila de fin de semana pódese 
xuntar a todos os membros da familia e xogar a “Se 
eu fora...”, así tamén se adquirirá máis axilidade mental 
para buscar adxectivos e describirnos a nós mesmos 
de mil xeitos diferentes.

Ti poderías chegar a ser un gran...

http://www.aldeasinfantiles.es
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Obxectivo: axudar a entender aos alumnos que estaren rodeados de ami-
gos pode ser o mellor do mundo, mais que estando sós tamén poden pasalo 
igual de ben.

Ideas chave: estar ben na compaña dun mesmo; aprender a gozar sen es-
tar obrigados a ter persoas ou obxectos que nos entreteñan ao noso redor. 

Recursos: aparato de música, taboleiro dixital, ordenador, altofalantes, etc. 

Desenvolvemento:  na clase de Música, o profesor deixará que os alum-
nos escollan diferentes cancións que lles gusten para bailar; despois iranas 
pondo e os rapaces terán que saír a bailar eles sós. Para que teñan máis 
espazo e poidan moverse con toda liberdade pola aula pódense retirar as 
mesas e as cadeiras e crear un espazo o máis amplo posible. A idea é que 
se deixen levar pola música e que cada un se exprese da maneira máis libre 
e orixinal que se lle ocorra.

Máis: para eles bailaren sen vergoña e sen atender ao que poidan dicir o 
resto dos compañeiros, o profesor tapará os ollos aos alumnos con panos. 
Como non poderán ver nin os verán, seguro que están menos cohibidos e 
poden expresarse como verdadeiramente lles preste. Poden practicar ta-
mén coa auténtica “Dancing with myserl” de Billy Idol (“nothing to lose 
nothing to prove, only dancing with myself”:nada que perder, nada que pro-
bar, só bailando comigo mesmo). 

Na casa: poden apuntarse coa súa familia a algún curso de baile no que 
non precisen unha parella para practicalo, como hip-hop, rap, baile en liña, 
etc. Seguro que o pasan de medo.
etc. 

Obxectivo: reflexionar sobre os conceptos de “normal” 
e “raro” para que, de xeito natural, se chegue á con-
clusión de que as persoas e as cousas non poden ser 
etiquetadas polo seu aspecto: todos somos únicos e 
orixinais.

Ideas chave: na diferencia está a riqueza da vida; cada 
persoa é única e irrepetible; a nosa maneira de vestir, 
de pensar, de actuar...; hai que sentirse orgullosos da 
diversidade. 

Recursos: lapis, folios, taboleiro dixital ou ordenador.

Desenvolvemento: na clase de titoría, o profesor pro-
porá aos alumnos que fagan unha lista con algúns dos 
seus ídolos: cantantes, actores, personaxes, deportis-
tas, etc. Cando rematen de facer a lista poden procurar 
no ordenador imaxes de todos eles en Internet e deixa-
los na pantalla á vista de todos ou imprimilas. Abofé que 
todos son moi diferentes: cabelo longo, curto, tinguido 
de moitas cores, tatuaxes e piercings; roupa rechaman-
te, gorras, lentes de sol, etc. Cadaquén ten o seu estilo 
e por iso nos gustan. Cada un ten unha imaxe e perso-
nalidade diferente.

Máis: poden ler biografías dos seus ídolos. Descubri-
rán que cadaquén ten orixes e infancias moi distintas: 
algún viviron en moitos países; outros serán fillos de 
pais separados; outros comezaron a actuar sendo moi 
pequenos; cada un, igual ca nós, ten unha historia de-
trás única e intransferible.

Na casa: poden mirar fotos de cando os seus pais e 
avós eran novos e comparar se o seu aspecto daquela 
época lles parece moi raro e infrecuente. Os maiores 
poden opinar tamén sobre que lles parecen as modas 
de hoxe en día.

Que é ser “raro”?  “Dancing with myself”.

29 10
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Obxectivo: cada persoa ten a súa propia personalidade, mais pode 
non conformarse en ser como é e cun pouco de esforzo ser mellor. 

Ideas chave: pórse retos; marcarse uns obxectivos e traballar para 
conseguilos; evolucionar coa pasaxe do tempo.

Recursos: folios, cartolinas, lapis, cores, rotuladores, tesoiras, bolígra-
fos, etc.

Desenvolvemento: na clase de Educación Artística, os alumnos deben 
debuxar unha banda deseñada. Os protagonistas deben ser eles mes-
mos caracterizados como un superheroe. A idea é que cada alumno 
pense cales son as súas calidades e aptitudes máis destacadas e que 
as potencie na figura do superheroe. Se o alumno é moi ordenado, 
pode imaxinar un superheroe capaz de organizar o tráfico da cidade 
para que todo funcione á perfección; se é moi falador, pode axudar coa 
súa oratoria; se ten facilidade para as matemáticas, pode reorganizar 
todos os cartos do Planeta para facer desaparecer a pobreza, etc.

Máis: igual que algúns dos seus superheores preferidos (Ladybug, Spi-
derman, Capitán América, etc.), o seu tamén levará un traxe especial. 
Pódeno debuxar e ata, se se animasen, crealo na realidade.

Na casa: todos os membros da familia fan unha lista das cousas que 
poden mellorar para ter unha boa convivencia: lavar a louza máis a miú-
do, reciclar mellor, pasar máis tempo cos avós, dedicar máis atención 
aos animais da familia, etc.

2 211 12
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O meu talento especialA miña versión 3.0
Obxectivo: non todo o mundo ten claro desde o principio cal 
é a súa vocación na vida; outras persoas pensan que si, mais 
están confundidas; hai que descubrir cal é o noso talento es-
pecial.

Ideas chave: conseguir descubrir, a través de test, cal é a 
nosa vocación e en que campos podemos destacar e desen-
volvernos ao longo da vida.

Recursos: test fotocopiado e lapis. Test de Armstrong 
(2001) sobre intelixencias múltiples ou outra proposta me-
nos ortodoxa, pero un pouco máis áxil para coñecermos os 
distintos tipos de intelixencias de cada alumno.

Desenvolvemento: os alumnos realizarán o Test de Intelixen-
cias Múltiples de Howard Gardner, un psicólogo e profesor 
da Universidade de Harvard famoso polas súas investiga-
cións referentes á análise das capacidades cognitivas. É un 
test moi sinxelo que se fai en poucos minutos e que, segundo 
os resultados, divide a nosa intelixencia en lingüística, lóxico-
matemática, visual-espacial, musical, kinestésica, naturalista, 
intrapersoal e, por último, interpersoal. 

Máis: cos resultados na man, organizarase un debate para 
comentar se estamos ou non de acordo cos resultados obti-
dos; se non estamos de acordo, temos que argumentar por 
que; outros compañeiros tamén poden comentar os nosos re-
sultados para comparar cunha terceira opinión.

Na casa: farase o test en familia e cos resultados que se ob-
teñan veremos que relación teñen estes coa profesión dos no-
sos proxenitores. Se non teñen relación, pódese analizar por 
que moitas persoas acaban exercendo profesións que teñen 
pouco que ver coa súa paixón ou vocación. 
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Obxectivo: iniciarse na re-
flexión e meditación grazas 
a sesións de relaxación. 

Ideas chave: conectar cun 
mesmo e coa natureza.

Recursos: lugar despexa-
do, colchóns e roupa cómo-
da. Opcionalmente, música 
suave de fondo. 

Desenvolvemento: nun 
ambiente tranquilo, realiza-
remos unha sesión especial 
de meditación. Consiste 
en sentar ou deitarse no 
chan, cos ollos pechados, 
respirando devagariño. O 
docente, como condutor da 
sesión, pedirá aos nenos 
que imaxinen que son unha 
árbore, sólida e tranquila, 
que os seus pés son as raí-
ces; as súas pernas e o corpo, o tronco da árbore, e os seus brazos, as pólas. 
Aquí, a modo, nomearanse esas partes e se diráselles que as sintan lixeiras 
ata conseguir un momento de relaxación. A historia desa árbore puideron 
inventala eles mesmos e ilustrala como lembranza da actividade. 

Máis: este libro pódevos resultar útil para iniciarvos na meditación en familia 
ou na clase: Tranquilos y atentos como unha rana, de Eline Snel, editado 
por Kairós. 

Na casa: trasladar o hábito de relaxarse e meditar á casa é un exercicio moi 
útil para mellorar o ambiente, reducir o estrés e conectar persoalmente. O 
mesmo exercicio pode lembralo e repetilo no seu cuarto antes de ir durmir. E 
se non se quere practicar a meditación como tal, si se poden atopar momen-
tos para estar xuntos e tranquilos observando pasar as nubes, observando 
en silencio a paisaxe e escoitando os sons da natureza (o vento, un regato, 
os paxaros...).

21413
Semento unha planta 
e cóidoa

Son unha árbore, 
sesión de meditación

Obxectivo: desenvolvermos o amor pola natureza, po-
tenciarmos a sensibilidade no respecto e coidado dos 
seres vivos e asumir a responsabilidade do coidado 
dun deles. 

Ideas chave: responsabilidade, reciclaxe, coidados e 
natureza.

Recursos: envases utilizados que poidan converterse 
en testos, como briks (cortando a parte superior), bo-
tes de plástico ou tarros de vidro; terra e sementes a 
escolleren. Caderno especial para anotar os progresos 
de medra da planta. 

Desenvolvemento: os cativos reciclarán e persona-
lizarán co seu nome un envase que traerán da casa 
para que sirva de fogar para a súa futura plana. Anali-
zarán que precisa: terra, auga, luz e coidados. Planta-
rán as sementes, regaranas coa periodicidade que se 
estableza para cada tipo e observaranas semanalmen-
te para ver como progresa. 

Mais: aquí tendes un calendario que aconsella que 
plantas ou sementes plantar en cada época do ano e 
dá consellos sobre o seu coidado.

Na casa: tamén poden ter as súas propias plantas, 
participando da actividade toda a familia, repartindo a 
responsabilidade de regar, podar e vixiar o bo estado 
das plantas.

S S
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Obxectivo: ser conscientes 
de todos os actos cotiás que 
supoñen un consumo de re-
cursos  e de enerxía, apren-
dendo a calcular a propia 
pegada ecolóxica. 

Ideas chave: recursos, 
enerxía, consumo, hábitos 
sustentables e redución da 
pegada ecolóxica. 

Recursos: cartolina con for-
mato de diploma, ordenador 
con programa de deseño e 
impresora ou rotuladores de 
cores de optarmos por unha opción manual. Papel cuadriculado ou con li-
ñas para debuxar unha táboa. Calculadoras. 

Desenvolvemento: nunha sesión, todos o alumnado achegará ideas de 
que actos cotiás, no ámbito doméstico, supoñen unha pegada ecolóxica: 
desde utilizaren a luz e a electricidade (lámpadas, electrodomésticos, te-
levisor, ordenadores) ata consumiren auga (lavadora, lavalouzas, ducha/
baño, inodoros), alimentos (frescos, procesados nunha fábrica), utilizaren 
vehículos (autobús, metro, coche, autocar, avión, barco), utilizaren vestido 
e calzado, producir refugallo, etc. Anotarase estes ítems nunha táboa e im-
primirase cadanseu exemplar para os alumnos. Todos deberán anotar o seu 
consumo estimado nunha semana, nun mes ou nun ano (haberá cousas, 
como as grandes viaxes, que só acontecen anualmente, por exemplo). Na 
clase, sumaranse todos os resultados e así obterase a pegada ecolóxica 
do grupo. Falarase de que xeitos cada un podería reducir a súa pegada 
ecolóxica e todos asinarán un diploma-compromiso para seren conscientes 
e diminuír a súa pegada ecolóxica.

Máis: aquí tedes un test que calcula automaticamente  a pegada ecolóxica 
individual, que tamén podedes utilizar no exercicio para simplificalo. Outra 
calculadora aínda máis completa, vel aquí.

Na casa: os cativos pendurarán os seus diplomas ben á vista e partillaranos 
coa familia, comentando que se veu na sesión e en que se consume máis 
ou menos. Así  farán partícipes aos mais do seu compromiso por ser sun-
tentables e reducir esa pegada.

Orgulloso da miña
pegada ecolóxica

15
S

Obxectivo Vaia dilema: promover o debate e a re-
flexión colectiva a través de dilemas éticos sinxelos 
baseados en situacións cotiás. Distinguir entre os dis-
tintos niveis de madurez: desde o medo infantil ata o 
egoísmo, a expectativa de atención por parte dos mais 
e o concepto de xustiza ao que pode chegar un neno.

Ideas chave: dilema ético, inseguridade persoal fronte 
á autoestima. 

Recursos: Dilema “Todos os cumpridos son para a 
miña curmá” que trata das comparacións entre per-
soas e tamén o dilema “Pánico escénico” que aborda 
a inseguridade, ademais do dilema “Non son a me-
llor” que enfronta a frustración cando algo non sae 
todo o ben que agarda un.

Desenvolvemento: podedes propor un dos dilemas 
suxeridos para espertar a participación do alumnado. 
Despois de ler o sinxelo enunciado, todos teñen que 
dar respostas de xeito espontáneo sobre como reac-
cionarían ou que farían. Os distintos tipos de resposta 
recóllense máis abaixo e sitúanse nun dos catro niveis 
de madurez ética segundo a interpretación da proposta 
do pedagogo Manuel Segura, baseada á súa vez nas 
teorías de Kohlberg e Piaget sobre o crecemento ético 
e moral do ser humano.

Máis: moitos máis dilemas persoais na hemeroteca de 
Vaia dilema. 

Na casa: podedes entrar  xuntos na páxina Vaia dilema e 
gozar xuntos dalgúns  dos retos éticos, propondo a solu-
ción máis “madura” para cada un deles. 

216
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Obxectivo: a actividade supón un resumo que debe 
realizar o adulto, sexa o docente, sexan os pais. A 
idea é aumentar a confianza dos nenos neles mes-
mos potenciando o reforzo positivo, mais sen facelos 
dependentes dese recoñecemento. Facer sentir espe-
cial a cada un dos alumnos. Tratalos de xeito perso-
nalizado e individualizado. Aprender a facerse eloxios 
e a destacar o positivo de cada persoa e mais a gozar 
facendo sentir ben ao outro. 

Ideas chave: reforzo positivo, parabéns e saúdo.

Recursos: non se precisan. 

Desenvolvemento: marcarse como obxectivo dar os 
parabéns cada día a un alumno distinto e saudar, ben 
ao entrar ou ben ao saír, a tres alumnos diferentes re-
saltando algo positivo que fixesen ese día. Esforzarse 
por atopar o que fai especial a cada un e tentar trans-
mitirlles a marabilla de ser eles mesmos, das súas 
calidades, para que poidan ser conscientes delas e 
perfeccionalas. Irase cambiando de nenos para que 
todos sintan que se lles dixo algo especial nalgunha 
ocasión. Cando todos fosen felicitados ou saudados... 
só hai que comezar de novo!

Máis: o profesor deste vídeo saúda de xeito diferen-
te a cada alumno cun saúdo especial inventado para 
cada un deles. Hai que ter moita memoria e recoñecer 
o significado de cada un para atreverse a facer algo 
así!

Na casa: os pais poden aplicar o mesmo método e 
preguntar polo día dos seus fillos, de xeito que tamén 
eles tamén se interesen polo seu. Podemos pedirlles 
que cada día, antes de durmir, lles digan unha frase 
positiva, agarimosa, e que recoñezan algunha carac-
terística positiva dos cativos. Amor incondicional, pero 
realista e auténtico, non un eloxio porque si, senón 
recoñecendo a sorte de partillar a súa vida con eles. 

Saúdo especial
17
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Se é verdade que a confianza en nós mesmos é básica 
para enfrontármonos a calquera obstáculo, tamén pre-
cisamos ter esa confianza nas outras persoas que nos 
acompañan no camiño da vida. Non estamos sós no mun-
do e, por iso, a nosa personalidade e gustos vanse ver 
influídos polas persoas que nos rodean. É nese encontro 
cos demais cando medramos como persoas e aprende-
mos a dar e a recibir agarimo e confianza.  Se estas re-
lacións son positivas sentímonos cómodos, sentímonos 
parte de algo e poñemos todo o noso empeño en facer 
que todo funcione.

Familia, amigos, profesores... son o noso campo de pro-
bas para relacionármonos , para practicarmos a con-
fianza, a que damos e a que recibimos. A nosa familia é 
esencia e é o primeiro referente que temos, porque está 
aí cando espertas, cando agardan ao saír e te acompa-
ñan ás extraescolares ou ao parque, búscanche as cou-
sas que precisas, prepáranche a cea e danche un bico ao 
ires durmir... Ti confías en que eles estarán aí, mais eles 
confían en que ti farás tamén a túa parte. Son o teu refuxio 
máis seguro e incondicional, aínda cando non o fas todo 
ben. Por iso debes confiar tamén en que, cando che rifan, 
están confiando en que o podes facer mellor.

A túa seguinte práctica na confianza tela cos teus amigos. 
Podes ter un, dous, tres ou moitos; podes cambiar de ami-
gos, sumar novos, que sexan de distintas idades, orixes 
ou estilos. Confiar nos demais é algo que de pequenos 
facemos por instinto, mais é verdade que acumulamos as 
experiencias que pasamos e, se algunha nos manca, po-
demos reaccionar poñéndonos á defensiva. Debes saber 
que hai que volver a comezar, que só se pode confiar fa-
céndoo de novo sen medo e ofrecendo confianza á vez. 
Non hai dúas persoas iguais, e non ten por que repetirse o 

que foi mal. Non renuncies a algo tan bonito como confiar 
e que confíen en ti, pensar no outro e que el pense en ti: é 
auténtica amizade. Iso si, confiar non significa que deba-
mos ser parvos. Non quere dicir facer cousas mal só por-
que alguén en quen confías chas pida. Nunha relación de 
confianza ninguén manca a ninguén e todos se axudan 
e protexen, e iso crea unha rede poderosa que fai máis 
forte a todos. Aprende a estender esa rede non só aos 
teus amigos, senón a todos os compañeiros. Aínda que 
cada un teña o seu xeito de ser e uns che gusten máis ca 
outros, se deixades atrás as diferenzas e aprendedes a 
darvos confianza poderedes ir á par, traballar en equipo e 
realizar o que vos propoñades. 

A confianza nos mais baséase na empatía, en pórse no 
lugar do outro e imaxinar que pensa, sente e precisa, e no 
respecto mutuo, algo que vai en dúas direccións. Porque 
a confianza a recibes se a dás. Sabes que podes contar 
con alguén, e ese alguén contigo. Dás e recibes axuda. 
Contas e gardas un segredo. Partillas e xa non es só “eu”, 
es “nós”. Por iso é moi importante facer cousas xuntos 
que vos permitan traballar para o ben de todos. Partici-
pa con entusiasmo nas actividades da escola, fai amigos 
dentro e fora da túa clase e do teu curso, e séntete orgu-
lloso  de formar parte del. Os profesores, que te acom-
pañan ao longo dos primeiros anos, explicaranche que a 
unión fai a forza e que, ao traballar en equipo, podedes 
ter metas máis ambiciosas e obter mellores resultados. O 
profesor escoitarate e farache escoitar os mais. Todas as 
voces importan e contan. Aproveitade o coñecemento e a 
confianza do grupo que vos arroupa para saír gañadores 
na carreira da vida.

A confianza nos mais

Ciclo infantil

Ciclo inicial

Ciclo medio

Ciclo superior

Sustentabilidade

S

S

IN

INF

M

Dilemas

Profesorado
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Todos contamos este conto
Obxectivo: fomentar a participación a través dunha ac-
tividade creativa conxunta, a partir da colaboración da 
clase aparece un relato que precisa de todas as partes 
para chegar ao seu fin.

Ideas chave: a colaboración de todo o grupo dá lugar á 
creación conxunta, á vez que permite gozar do traballo 
en que participa a clase ao completo.

Recursos:  cartolinas, lapis, cores, etc.

Desenvolvemento: o profesor explica un conto; en 
grupos de 4 ou 5 alumnos terán que pintar nunha carto-
lina grande a escena do conto que o profesor lles indi-
que; haberá tantas escenas como grupos. O grupo ten 
que decidir primeiro que van pintar e como van facelo 
exactamente. Cando teñan estes detalles decididos, xa 
se pode por en marcha.

Máis: outra versión, máis curta, sería o clásico “conto 
incompleto” que, neno a neno, frase a frase, se cons-
trúe nunha soa sesión. Tamén pode facerse por grupos, 
enchendo unha estrutura que dan uns personaxes co-
múns, un comezo, un nó que desenvolver e un final que 
un grupo decidirá. 

Na casa: pódense organizar quendas para levaren as 
cartolinas á casa e contarlles a historia aos pais, axu-
dándose dos debuxos de todos os compañeiros.

Obxectivos: sós podemos xogar e pasalo ben, mais todos xuntos pasámo-
lo mellor; podemos partillar a experiencia e os risos. 

Ideas chave: compartir xogos, experiencias e vivencias; organizarnos para 
que todos xuntos poidamos participar no mesmo xogo.

Recursos: cordas para saltar de diferentes materiais, lonxitudes e grosores. 

Desenvolvemento: na clase de Educación Física, o profesor organizará 
unha actividade con cordas. Os alumnos terán que se coordinar entre eles 
para saltar á corda por parellas, tríos, cuartetos, quintetos... poden entrar 
tantos alumnos como caiban e poden seguir saltando. O máis importante 
neste caso é levar o compás. Ir todos a unha é a clave, como para case 
todo na vida.

Máis: par facelo aínda máis divertido pódese organizar un concurso para 
ver quen consegue dar máis chimpos en cada modalidade co máximo nú-
mero de nenos saltando.

Na casa: para facermos unha actividade física en equipo e que implique 
ir todos a unha, pódese saír unha fin de semana nunha bicicleta tándem 
ou mesmo para tres persoas; terase que coordinar para pedalear todos ao 
mesmo tempo.  

INF

Saltar á corda por parellas, tríos, 
cuartetos, quintetos... 
todos caben

18
INF

19
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Obxectivos: o profesor axuda os alumnos a saberen cando hai que intervir  
en algo que está pasando e non debería acontecer. 

Ideas chave: distinguir a diferenza entre denunciar algo ou delatar a al-
guén; acoso escolar. Distinción entre broma e ofensa.

Recursos: folios e lapis.

Desenvolvemento: seguro que moitos alumnos teñen en mente persona-
xes como Gigante ou Bart Simpson, que decote están a delatar diante de 
seus pais ou diante dos seus profesores o que fan outros compañeiros. 
Está claro que a figura do delator non gusta. Mais non hai que confundir 
delatar unha parvada, chamar a atención ou estar sempre laiándose con 
deixar pasar unha broma pesada, un insulto ou un mal xesto contra alguén 
sen facer nada. Xunta o profesor, escríbese unha listaxe das cousas que se 
teñen que denunciar perante os adultos si ou si para que ninguén se sinta 
agredido. Hai que defender os nosos compañeiros. 

Máis: o profesor redactará un contrato en que todos os alumnos se com-
prometen a defender os seus compañeiros ante as situacións inxustas que 
deron lugar á listaxe anterior. Todos os alumnos asinan ese contrato.

Na casa: todos xuntos en familia poden ver unha fin de semana tranquilos 
a curtametraxe de National Film Board of Canada. É un bo exemplo para 
comprobar que pode suceder, se non denunciamos as inxustizas ou as ac-
titudes abusivas.

Acusador ou heroeDámonos a man
Obxectivos: formar parte dunha clase é formar parte 
dun grupo. Ás veces é importante tocarse para tomar 
consciencia da nosa presenza física. 

Ideas chave: contacto físico; consciencia do resto das 
persoas que forman parte do grupo: bícalas, tócalas, 
recoñécelas. 

Recursos: equipo de música, taboleiro dixital, ordena-
dor, altofalantes, etc. 

Desenvolvemento: na clase de Educación Musical, o 
profesor busca un espazo amplo en que se poida bailar; 
podemos facer a actividade no ximnasio, na sala mul-
tiusos ou na mesma clase se se retiran todas as mesas 
e as cadeiras. O profesor poñerá música e os alumnos 
terán que bailar todos xuntos, colleranse das mans e 
formarán un círculo ou diferentes figuras; teñen que co-
llerse con forza, que sintan as mans e a enerxía dos 
seus compañeiros. Todos xuntos podemos facer unha 
coreografía ben creativa.

Máis: pódense facer grupos máis pequenos e rodas 
con menos alumnos; unhas rodas poden estar dentro 
doutras, ou intercaláranse; non importa que uns se es-
tean tocando cos outros. Non se trata unicamente de 
bailar, senón tamén de sentir a presenza dos nosos 
compañeiros. Tedes aquí unha morea de xogos de roda 
para reproducir. 

Na casa:  xogaremos unha partida de Twister con todos 
os membros da familia: mans, brazos, pernas, cara, pei-
to... con este xogo é imposible que non haxa contacto! 

IN

20 21
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Dereito a expresarse 
e a participar
Obxectivo: poñer en coñecemento dos alumnos que opinar so-
bre calquera tema e participar na toma de decisións non só é 
recomendable, se non que é un dereito do que todos os nenos 
deberían gozar. 

Ideas chave: partillar a nosa opinión e o xeito de pensar para 
que o resto das persoas que nos rodean coñezan cales son as 
nosas ideas e os valores que nos moven. 

Recursos: a Convención dos Dereitos do Neno (1989) é o do-
cumento da ONU que contén os 10 Dereitos do Neno para que 
os países poidan lexislar ao respecto. Adóitase explicar aos ca-
tivos en catro categorías: principios que rexen; dereitos á super-
vivencia e ao desenvolvemento; dereitos á protección e dereitos 
á participación. Estes dereitos (basicamente os artigos 12 a 17 
da Convención) defenden que os nenos participen activamente 
opinando sobre todo o que lles incumbe, incluíndo a liberdade de 
expresión, de pensamento, conciencia e relixión, asociación in-
fantil, respecto á área privada e aceso á información dos medios 
de comunicación. Descríbese con detalle aquí.  Suxerímosvos 
que fagades catro grupos de alumnos e que cada grupo debuxe 
nun espazo delimitado dun mural conxunto o que significa para 
eles “Ser neno”. No segundo, “Supervivencia”. No terceiro “Pro-
tección” e no cuarto “Participación”

Desenvolvemento: os cativos debuxarán os seus dereitos de 
participación descritos na Convención e recompilaranos nunha 
revista coa que exercerán o seu dereito a participar e a coñecer a 
fondo os seus dereitos. Poderedes dala a coñecer entre os pais 
e o resto da comunidade, na web, nos blogs e nas redes sociais 
para dar máis eco a estes dereitos. 

Máis: a análise máis detallada da Convención dos Dereitos do 
Neno atoparédela aquí. E tedes tamén este vídeo onde se expli-
can estes Dereitos de forma moi visual. 

Na casa: Buscaremos espazos onde os nenos poidan participar, 
opinar e propor (saídas, decoración do seu cuarto, roupa que 
pórse...). delimitaremos as áreas en que a súa opinión “manda” 
e nas que son os pais os responsables últimos. 

Obxectivos: os alumnos teñen que expresar publicamente que cousas 
lles parecen ben e cales non, aínda que son pequenos teñen que deman-
dar ser escoitados.

Ideas chave: falar en público; expresar e partillar puntos de vista; discer-
nir entre os comportamentos xustos e inxustos. 

Recursos: unha pequena tarima. 

Desenvolvemento: o profesor proporalles diferentes temas a debater: 
que opinan sobre os alumnos que non reciclan o material correctamen-
te?; que pensan sobre a xente que chega tarde sempre, xa sexa á esco-
la, ao cine ou ás comidas familiares?; que cren que se lles debería dicir 
ás persoas que non respectan as normas básicas de civismo no barrio?, 
etc. Pódese traballar en grupos de 3 ou 4 alumnos para que se poidan 
axudar uns aos outros con diferentes argumentos.

Máis: unha vez debatido en grupo e que cada alumno teña expresado a 
súa opinión en “petit comité”, terán que saír diante de toda a clase, expo-
ñela e argumentar os seus motivos. Se é  posible, pódese colocar unha 
pequena tarima para que os alumnos suban a ela para falar, teñan máis 
confianza e o resto escoite con atención e respecto.

Na casa: só porque sexan maiores que nós non significa que os adultos 
non teñan que escoitarnos; podemos organizar unha reunión familiar na 
que cada membro dea a súa opinión sobre as cousas que coidan que 
funcionan na rutina do diaria no fogar e as que non funcionan. 

O obxectivo é ser valentes

IN IN

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
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http://www.ehowenespanol.com/temas-debate-simples-ninos-lista_486138/
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Obxectivo: crear vínculos na escola, cos nosos profesores e compa-
ñeiros; todos xuntos formamos un equipo e hai que defender as nosas 
cores. 

Ideas chave: traballar o sentimento de pertenza e de formar parte dun 
grupo co que nos vinculamos.

Recursos: lapis, cores, rotuladores, ordenador e programas de deseño.

Desenvolvemento: a escola é como se fose o noso equipo, aí imos 
crear un logotipo para a escola, a clase, o curso, etc., que nos pre-
sente; seguro que xa existe un, así que se pode tomar como punto de 
partida ou pódese crear un totalmente novo. Pódese crear utilizando 
só lapis, cores ou ata algún programa de ordenador.

Máis: Seleccionarán os logotipos máis populares e con eles poderan-
se facer camisetas, chapas, adhesivos, etc. A nosa escola e a nosa 
clase é o noso equipo e hai que sentirse orgullo de pertencer a un 
grupo no que temos tantas cousas en común.

Na casa: Pódese pedir á familia que tamén os apoien na súa campa-
ña por reforzar a popularidade da escola; os pais e os irmáns tamén 
poden levar camisolas e chapas da escola.

Un logotipo para unilos a todos
24

M

25
M

Palabras que inclúen a todos
Obxectivos: formar parte dun grupo, crear lazos de amiza-
de e vínculos de pertenza; pódese facer de moitos xeitos: a 
través das relacións, do xogo, das ideas... e, tamén, a través 
das palabras.

Ideas chave: as palabras forman parte da vida, do día a día, e 
permanecen no noso imaxinario para sempre. Hai que coidar 
cales se escollen para que formen parte do noso vocabulario 
habitual. 

Recursos: lapis, folios, cartolinas, tesoiras e dicionarios (en 
papel ou en liña).

Desenvolvemento: na clase de lingua buscamos palabras 
que falen de colectivos. O profesor dividirá os alumnos en 
grupos de 4 ou 5. Entre todos terán que facer unha listaxe 
de palabras que coñezan ou doutras que consigan atopar no 
dicionario: nenos, nenas, alumnos, alumnas, compañeiros, 
compañeiras, familia, equipo, clase, rabaño, fraga, cordilleira, 
etc. Esas palabras denominan grupos e colectivos, e cando 
formamos parte delas xeran un sentimento de pertenza. 

Máis: pódese organizar un concurso tipo Pasapalabra en que 
os alumnos teñan que adiviñar un nome pola súa definición; 
as palabras que se utilizarán para o concurso serán as que 
xurdan do exercicio anterior. Aquí tedes exercicios e exem-
plos de palabras colectivas.

Na casa: propoñerémoslles aos nosos pais e irmáns atopar 
palabras que definan a grupos de persoas, animais, plantas, 
etc. Quen máis diga, gaña o xogo. Os cativos parten con van-
taxe porque xa o traballaron na clase, mais non pasa nada. 

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.logaster.com.es/logo/
http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/lexico/lexico1.htm#12
http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/lexico/lexico1.htm#12
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Como podería funcionar 
mellor?
Obxectivos: analizar e reflexionar sobre as rutinas diarias 
que ás veces se fan de modo repetitivo sen pensar se po-
derían facerse mellor doutro xeito.

Ideas chave: reflexionar, ser críticos e obxectivos, analizar, 
etc.; expresar ideas e escoitar as dos demais; valorar e to-
mar decisións. 

Recursos: cronómetro.

Desenvolvemento: a clase ao completo pode participar 
nun brainstorming (chuvia de ideas) sobre as cousas que 
pensan que se poderían incorporar, modificar ou eliminar 
das rutinas diarias na escola para un mellor funciona-
mento dela: ter que facer máis ou menos deberes, utilizar 
máis ou menos as tecnoloxías, dispoñer o mobiliario da 
clase dunha forma distinta, incorporar outras materias que 
formen parte do currículo actual, etc. Posteriormente, os 
alumnos terán que pórse a prol ou en contra de cada tema 
exposto cun argumento razoado.

Máis: para que non se alongue o debate, o profesor traerá 
un cronómetro e todas as intervencións dos alumnos non 
poderán superar un tempo máximo.

Na casa:  organizarase un debate sobre as rutinas e a or-
ganización das tarefas domésticas, educativas e familiares; 
os adultos deben estar receptivos ás propostas dos cativos 
e todos deben escoitarse entre eles. 

Coñecemos outra escola 
do barrio

S

Obxectivos: ampliar horizontes e estar abertos sempre a coñecermos 
outras persoas que achegarán novos puntos de vista e de entender as 
cousas.

Ideas chave: socializar e ter vontade de coñecer e escoitar a outros com-
pañeiros, por moi diferentes que ao comezo poidan semellar.

Recursos: cámaras de fotos, pelotas de fútbol, porterías, mesas, etc. 

Desenvolvemento: Proponse saír da zona de confort que é a clase e 
coñecer outros cativos. Podemos realizar algunha actividade conxunta 
con outras clases do noso curso, se hai máis dunha liña no centro, e, de 
non ser o caso, contactaremos con outra escola do barrio. A idea é con-
vidalos para se coñecer e acabar facendo unha actividade todos xuntos: 
montar un concurso de fotografía, xogar un partido de fútbol, organizar 
un acto benéfico no barrio coa axuda dos profesores, etc.  A outra escola, 
á súa vez, pode responder á invitación ofrecéndolles unha visita ás súas 
instalacións.

Máis: Unha vez se coñezan, estreitarán lazos organizando unha excur-
sión conxunta. Non fai falla ir moi lonxe. O lugar non é tan importante. 
O principal é que todos participen e que se faga un ambiente distendido 
onde os alumnos poidan relacionarse.

Na casa: pedirase aos pais que os axuden a atopar un amigo por co-
rrespondencia, que pode vivir noutro país e ao que só coñecemos polos 
escritos que intercambiamos. Se hai ganas de aprender e gozar doutras 
culturas, esta opción é moi bonita e interesante.

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
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http://es.wikihow.com/mejorar-tu-escuela
http://www.studentsoftheworld.info/menu_penpals_es.php
http://www.studentsoftheworld.info/menu_penpals_es.php
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Obxectivos: desconectar dos aparatos tecnolóxicos para descubrir como 
se estudaba na escola e se relacionaban os alumnos antes de que estes 
aparecesen. Analizare o papel dos móbiles, consolas e xogos de orde-
nador. 

Ideas chave: desconectar do mundo tecnolóxico que nos absorbe para 
tomar consciencia do noso “eu” e das persoas que nos rodean, e volver 
conectar co mundo real.

Recursos: libros, enciclopedias, equipo de música, etc.

Desenvolvemento: o profesor organiza unha semana sen tecnoloxía 
(móbiles, tabletas, ordenadores, etc.) nin na aula, nin na casa. Aos alum-
nos, na actualidade, pódelles semellar estraño non dispor desas ferramen-
tas para estudar ou socializar, pero hai tan só dúas décadas non forma-
ban parte das aulas. O coñecemento pódese adquirir a través de libros, 
enciclopedias, escoitando ao profesor e aos propios compañeiros; para 
socializarmos temos que falar uns cos outros, explicarnos persoalmente o 
que adoitamos dicir por escrito nunha mensaxe. 

Máis: tamén poden tocarse, escoitarse, mirarse e ata ulirse. Todas esas 
sensacións son reais e crearán vínculos únicos cos nosos compañeiros.

Na casa: participarase tamén na “Semana sen tecnoloxía”. A idea é cam-
biar as pantallas por outras opcións de lecer que implican partillar máis.

Abonda de xogos
Obxectivos: aprenderen os uns dos outros a través das re-
lacións interpersoais e grazas á comunicación; os problemas 
resólvense partillándoos co resto dos compoñentes do círculo.

Ideas chave: partillar cun grupo de persoas o xeito de pensar 
e de se comportar; escoitando aprendemos os uns dos ou-
tros e pódense modificar patróns de conduta que non sexan 
axeitados. 

Recursos: cadeiras, colchóns, cartolinas, rotuladores, etc. 
Un manual sobre a metodoloxía do “círculo máxico” pódese 
atopar aquí.

Desenvolvemento: o “círculo máxico” é un método para a 
inclusión e o tratamento colectivo de condutas destrutivas in-
dividuais. Esta técnica ten como obxectivo integrar aspectos 
emocionais e sociais no proceso de aprendizaxe e considera 
que os valores e as actitudes positivas non se poden transmi-
tir a través da palabra e do discurso. O profesor organizará un 
“círculo máxico” cos alumnos que queiran participar. Os cati-
vos do “círculo” teñen que falar de sentimentos e experiencias 
positivas e negativas, na escola. Cando rematen de falar sin-
ceramente, todos xuntos teñen que explicar que aprenderon 
dunha sesión dese tipo.

Máis: adecuarase o espazo onde se faga a sesión para que 
os alumnos se sintan o máis relaxados posible, baixaranse as 
persianas para crear un ambiente de penumbra e intimidade, 
poñeranse coxíns no chan para que todo o mundo estea có-
modo, colocarase un cartaz fóra da clase para que ninguén 
entre e interrompa a sesión, etc.

Na casa: cos pais lerán os capítulos que máis interesen de 
Pensar bien-Sentirse bien. Manual práctico de terapia cogni-
tivo-condutual para nenos e rapaces que axudará a entender 
mellor a técnica do “círculo”.

O círculo máxico
2 SS
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
EN VALORES
INFANTIL E PRIMARIA
CURSO 2017-2018

Titorías con sentido 
para todos os ciclos 
educativos

A confianza nos mais

os teus valores

Obxectivos: sermos cons-
cientes de que os recursos 
naturais e enerxéticos son 
limitados e debemos incor-
porar hábitos que regulen 
o seu consumo. Sensibili-
zar cara a un uso sustenta-
ble dos mesmos. Achegar 
ideas que supoñan unha 
implicación persoal.

Ideas chave: pegada eco-
lóxica, consumo, hábitos 
cotiás e sustentables.

Recursos: facturas da 
electricidade, a auga e outros recursos da escola ou dos fogares. Plano da 
escola. Cartolinas ou papel de embalar para as conclusións e rotuladores. 

Desenvolvemento: por equipos, os alumnos analizarán onde e como se 
utilizan os recursos enerxéticos na escola. Por exemplo: o grupo encarga-
do da electricidade rastrexará luces e enchufes, electrodomésticos e apa-
ratos que consomen enerxía. Analizarán os problemas máis comúns para 
o consumo non controlado: deixar luces acesas, ordenadores enchufados, 
non aproveitar a luz natural, etc. E finalmente, propoñerán melloras: acendi-
do por presenza, encargados de subir as persianas, encargados de vixiar o 
apagado de ordenadores, etc.  Estas ideas serán presentadas nunha carto-
lina ou nun papel de embalar e os alumnos que se comprometan a cumpri-
las asinarán na parte inferior.

Máis: farase unha análise paralela, pensando en que se consume máis 
enerxía e as formas que poderiamos atopar de aforrar. Poñerase en común 
co resto de membros da familia e asinarán un compromiso de cumprir esas 
medidas. 

Na casa: logo de ter aplicadas as medidas, podemos verificalas un trimes-
tre despois para constatar se se produciron cambios e que representan en 
unidades de enerxía e tamén economicamente.

23130
A túa idea 
medioambiental conta

Aforramos auga, luz e xeramos 
menos refugallo

Obxectivos: xerar ideas creativas que promovan o 
respecto polo medio ambiente e comprender que cada 
pequeno xesto conta.

Ideas chave: reflexión, creatividade, sensibilidade 
medioambiental e participación. 

Recursos: tarxetas, cadro, rotuladores ou xiz e urna. 

Desenvolvemento: os nenos pensarán (no intre ou du-
rante unha semana) en ideas para mellorar o aspecto 
medioambiental na aula e na escola. As súas ideas 
escribiranse en tarxetas que poñerá a mestra nunha 
urna. Poderán ser anónimas ou co nome de cada “pen-
sador”. Un secretario escribirá as ideas no cadro, unin-
do as que sexan semellantes. Despois procederase a 
votar as propostas, xa sexa erguendo a man ou con 
papeletas. As tres que máis votos reciban poderanse 
trasladar a unha votación maior, de curso, ciclo  ou de 
toda a escola.

Máis: o centro pode planear a aplicación real dalgun-
has das propostas dos alumnos e levalas ao consello 
escolar e aos delegados do grupo. Tamén pode comu-
nicalo a través da súa web, o xornal escolar e outras 
plataformas de comunicación habitual coas familias.

Na casa: os pais e irmáns poden axudar a pensar 
nesas ideas, procurando información en internet, por 
exemplo. Tamén poden levarse as propostas gañado-
ras de clase ao fogar, adaptándoas para que a súa con-
tribución tamén sume.
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Obxectivos: comprender o impacto da mobilidade no aforro de 
enerxía. Discernir cando é imprescindible o uso de transportes e 
cando non. 

Ideas chave: mobilidade sustentable, enerxías fósiles, enerxías 
limpas, contaminación e tipos de transporte privados e públicos. 

Recursos: mapa da cidade, rotuladores e cartolina de cores. 

Desenvolvemento: imos debuxar un mapa da mobilidade dos alum-
nos da clase. Por unha banda, todos explicarán como veñen das 
súas casas e como volven pola tarde. A idea é transformalo todo en 
pasos para sumalos nunha columna verde. Cando os alumnos se 
trasladen nun vehículo particular, terán que medir os quilómetros 
que percorren e poñelos nunha columna gris que os transforme en 
contaminación. Se utilizan a bicicleta, poderán convertelos en pasos 
para a columna verde. Se utilizan medios de transporte comunita-
rios, como tren, metro, buses ou autocares de ruta, sumaranse nou-
tra columna á parte, en azul. 

Máis: tamén poden trasladar graficamente os seus percorridos a un 
mapa da cidade (e vilas de arredor, se é preciso): liñas de cor verde 
para os camiños de pé e bicicleta, grises para o coche, e azul para 
o transporte comunitario. Así veremos a rede que se forma de todas 
as nosas procedencias.

Na casa: analizaremos os medios de transporte que utilizan os seus 
membros e as súas necesidades de mobilidade. Tamén verán se 
poderían converterse en máis sustentables e que supoñería iso para 
eles (se o darían asumido ou non).

Mapa da mobilidade

232

Obxectivos Vaia dilema: promover o debate e a reflexión co-
lectiva a través de dilemas éticos sinxelos baseados en situa-
cións cotiás. Distinguir entre os distintos niveis de madurez: 
desde o medo infantil ata o egoísmo, a expectativa de aten-
ción por parte dos mais e o concepto de xustiza a que pode 
chegar a un neno.

Ideas chave: dilemas éticos, comunicación co grupo, acoso 
escolar, momentos de unión/desunión e lealdade entre ami-
gos. 

Recursos: algúns dos exemplos de Vaia dilema servirán. Por 
exemplo, o dilema comunicativo “traballo de grupo” ou os di-
lemas “empurróns na fila”, “pelexa no patio” e “falan mal 
de min en internet”, que tamén vos permite tratar o tema da 
confianza nos mais desde o punto de vista do momento en 
que se racha coa violencia e co acoso escolar. Tamén o dile-
ma “o ultimato dos teus amigos” sobre os límites da confianza 
nos outros.

Desenvolvemento: podedes propor un dos dilemas para es-
pertar a participación do alumnado. Despois de ler o sinxe-
lo enunciado, todos teñen que responder espontaneamente 
como reaccionarían ou que farían. Os distintos tipos de res-
posta recolleríanse máis abaixo e situaríanse nun dos catro 
niveis de madurez ética segundo a interpretación da proposta 
do pedagogo Manuel Segura, baseada á súa vez nas teorías 
de Kohlberg e Piaget sobre o crecemento ético e moral do ser 
humano.

Máis: moitos máis dilemas sociais na hemeroteca de Vaia 
dilema.

Na casa: podedes entrar xuntos na páxina Vaia dilema e go-
zar dalgúns dos retos éticos, propondo a solución máis “ma-
dura” para cada un.

A confianza nos mais

233
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Obxectivos: analizar que tipo de modelo ofrece o 
docente aos alumnos en diferentes aspectos, incluída 
a sensación de pertenza e participación na aula e no 
centro escolar.

Ideas chave: modelaxe, o profesor como modelo de 
actitudes e acción.

Recursos: se se desexa e é posible, cámara para 
gravar unha clase.

Desenvolvemento: mírate desde fora, grava unha 
clase ou pregunta aos demais como te ven na túa re-
lación cos alumnos. Busca os teus asesores fiables, 
aqueles en que confías pola súa calidade docente e 
humana, e escoita os seus comentarios nun contorna 
de confianza. Pregunta ou pregúntate tamén sobre a 
túa forma de dinamizar e de participar na vida escolar. 
Que fas cando che toca vixiar no patio? Disfrázaste 
con eles? Vistes coa camisola da escola? Participas 
das súas festas? Organizas actividades ou segues as 
dos outros? Apúntaste a novos proxectos ou prefires 
facer “o de sempre”? Es unha persoa de máximos ou 
de mínimos? Sénteste incómodo cando outros docen-
tes, pais ou expertos entran á túa clase? Coidas que 
mudou o teu xeito de actuar en canto á pertenza ao 
centro cos anos? Sénteste contento de formar parte 
del? Pensas que o transmites?

Máis: analiza o estilo dos outros docentes do teu 
centro (ou doutros que esperten o teu interese) e es-
colle un co que che gustaría ter semellanzas ou ben 
características de varios que quixeras ter. 

Na casa: son igual na miña vida profesional que na 
privada? Que cousas fago de forma diferente e en ca-
les podo ver o meu “estilo”? Que querería mudar e 
como podería facelo con garantías?

O teu alumno, o teu espello
34
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Primeiro pedímosche que aprendeses a confiar en ti mes-
mo e nas túas capacidades. Despois, que aprendeses a 
confiar e a dar confianza aos demais para tecer unha rede 
forte en que se sentir ben. Agora imos máis aló: imos falar 
de que pasa cando medras e te decatas de que formas 
parte de algo moito máis grande, o noso planeta. É a con-
fianza en que ti formas parte del e tes moito que ofrecer 
para que sexa un lugar mellor. 

Ningún neno nace para medrar só. É algo que dicimos en 
Aldeas Infantiles SOS porque coñecemos moitos cativos 
aos que lles faltou aquela rede de seguridade da que fa-
labamos antes. Mais acontece ás veces que, aínda tén-
doa, hai nenos que non se senten cómodos cos demais. 
Perden a confianza neles mesmos e nos outros, porque 
senten que non os entenden ou os mancan, e deciden fi-
car fóra, illados, onde eles cren que non pode pasar nada. 
Mais o certo é que si pasa. E malia estaren ben, tranquilos 
e sós un tempiño, estar sós sempre non é o noso estado 
natural.

Por que desconectamos do mundo? Porque non nos gus-
ta o que temos arredor, non confiamos nel, nin no que 
cremos que vai pasar, parécenos agresivo e a ninguén lle 
gusta sufrir. Unha cousa é que un día esteas triste, o que é 
unha emoción normal, ou sen ganas de xogar con outros; 
ou tamén che gusta probar a ver que es capaz de facer 
só ou cambiar de grupo e de amigos porque che presta... 
Todo iso está ben, medrar é o que ten. Mais é diferente 
cando non queres estar nunca cos outros. Ou cando mó-
bil ou ordenador son mellores amigos que as persoas de 
carne e óso. Se sempre prefires arredarte, facer cousas 

ti só ou che dá medo achegarte aos mais, algo ocorre e 
hai que saber que é. Ademais, estás así ou te obrigan a 
estar así? Hai unha diferenza enorme entre escoller ser 
reservado ou que outros te afasten, non si?

Pais e mestres preocuparanse cando isto aconteza. E, se 
non se decataron porque pasas desapercibido, xa é hora 
de erguer a man e pedir axuda se cres que che cómpre: 
sempre que alguén te estea a mancar ou sempre que non 
te sintas ben no teu interior. Porque os adultos están aí 
para botarche unha man en todo o que ti, como neno, non 
es capa de resolver. Por sorte, cada vez sabemos máis 
como actuar e facer que a túa vida se reconduza e saia 
o sol. 

Sexamos como sexamos, máis ou menos tímidos, máis 
ou menos alegres e entusiastas, todos queremos estar 
acompañados polas persoas que fan que nos sintamos 
ben. E que a vida se encha de actividades que nos per-
mitan partillar e medrar. Hai un tempo para xogarmos sós 
e outro para estarmos en familia. Falar, escoitar, conectar 
cos nosos amigos, con nosos pais, gozar da súa compa-
ña, conectar coa túa cidade, cos teus veciños, coa natu-
reza... poucas cousas hai na vida que contribúan máis á 
satisfacción que establecermos vínculos de amizade, de 
confianza e de agarimo con outras persoas. É a chave da 
convivencia. Se medras acompañado dos que te queren, 
sentiraste forte para facer, onda eles , cousas estupendas.

A confianza no mundo: ningún 
cativo debería medrar só
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A confianza no mundo

os teus valores De que xeito xogo eu?
Obxectivos: analizar como se relacionan os cativos 
nos  primeiros cursos da escola; o xogo é o seu xeito 
de interactuar, de se achegar ou de se illar, e fálanos 
moito deles.

Ideas chave: reflexionar sobre o comportamento dos 
alumnos a partir do seu xeito de xogar e relacionarse 
cos compañeiros de clase.

Recursos: folios, lapis, cores, etc.

Desenvolvemento: o profesor observa como os ca-
tivos xogan en espazos diferentes: na hora do recreo 
no patio, na clase no anaco de tempo libre, cando se 
lles propoñen xogos dirixidos, etc. Cómpre observar-
mos como se relacionan entre eles: se sempre xogan 
cos mesmos nenos, se cambian de grupo, se xogan 
en grupo pequeno ou grande, se xogan sós e non se 
relacionan cos compañeiros... O seu xeito de xogar vai 
achegar moita información sobre eles. 

Máis: outro día na clase, o profesor dilles que fagan 
un debuxo deles mesmos xogando; cando rematen o 
traballo, o profesor compara se o que pintaron coincide 
coa realidade; isto indicará que percepción teñen os ca-
tivos de si mesmos.

Na casa: coméntanse os resultados dos debuxos coas 
familias. Organízanse xogos de mesa ou móntanse cre-
bacabezas sinxelos cos irmáns e cos pais.

Obxectivos: na primei-
ra unidade xa se traba-
llou o tema da autoesti-
ma; agora hai que facer 
entender aos cativos 
que todos forman parte 
do mesmo grupo e son 
pezas esenciais para 
manteren o equilibrio 
da convivencia.

Ideas chave: dentro 
do grupo da clase to-
dos formamos parte 
do mesmo proxecto e 
somos imprescindibles 
para darlle forma ao 
conxunto.

Recursos: bloques de 
construcións de dife-
rentes medidas, barallas de cartas. 

Desenvolvemento: ningún neno é máis importante que outro; todos forman 
un equipo e son absolutamente necesarios por igual para que a “maquina-
ria” funcione. Para que o entendan máis claramente, o profesor proponlles 
crear montañas de construción ou castelos coas cartas dunha baralla. Se a 
medio camiño quita un bloque ou se retira unha carta, a montaña e o castelo 
esborrállanse. Pois igual sucede na clase. Aínda que algúns alumnos sexan 
máis extravertidos que outros e chamen máis a atención, todos os cativos 
son iguais de importantes no conxunto do grupo.

Máis: o profesor proponlles un vídeo de acrosport en 2º de primaria nun 
CEIP de Granada; todos contan e participan á hora de construír estas 
pirámides humanas.

Na casa: pódese asistir cos pais a ver algún espectáculo de danza, acroba-
cias, malabares, etc., en que todos os actores participen e teñan o mesmo 
protagonismo.

INF

Castelos de cartas e de bloques
35
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os teus valores Se te perdes, non estás só
Obxectivos: proporcionar ferramentas aos alumnos 
para que poidan enfrontarse a situacións de incerteza 
ou preocupación ante un incidente imprevisto. Incorpo-
rar consignas de seguridade na vida cotiá.

Ideas chave: superar medos e situacións imprevistas 
grazas aos recursos e habilidades persoais. Memorizar. 
Buscar un adulto de referencia.

Recursos: papel e lapis (se xa están aprendendo a ler 
e escribir) e lapis de cores.

Desenvolvemento: para proporcionarmos maior segu-
ridade aos alumnos trabállase na clase como resolver 
situacións que os poidan asustar e provocar angustia: 
que non veñan a recollelos á saída da escola, perderse 
nun centro comercial, non ver os seus pais no parque, 
etc. A principal ferramenta que os axudará a superar 
calquera medo é dicirlles que seus pais non os van 
abandonar nunca e que sempre van volver a por eles. 
Unha das opcións máis sinxelas é aprender a agardar 
tranquilamente o seu regreso. A seguinte opción: evi-
talo cunhas normas básicas, como ir sempre da man, 
saber o seu nome e o dos pais, saberse unha dirección 
e un teléfono (cantando, por exemplo) e aprendendo 
que deben quedar quietos no lugar en que perderon de 
vista aos pais, se chegase o momento. Na clase pode-
mos repasar esas “cancións” co seu nome e tamén as 
normas básicas, debuxándoas. 

Máis: a partir dos 6 anos tamén serve escenificar estas 
situacións, pois aprenden a anticipar feitos (antes des-
ta idade demóstrase pouco eficaz), e tamén dirixirse a 
persoas con uniforme como gardas o policías, cando 
comezan a distinguir quen son e cal é o seu papel.

Na casa: os pais colaboran con todo tipo de indica-
cións: pódenlles axudar a aprenderse o enderezo onde 
viven, os seus teléfonos, a memorizar o percorrido ata 
a escola e a fixarse nos semáforos, os pasos de peóns, 
etc. Aquí atoparedes resumidas estas indicacións.

Obxectivos: pasalo 
ben coa compaña dun 
mesmo pode ser moi 
divertido, sempre e 
cando sexa por propia 
decisión. Hai momen-
tos ideais para estar 
só e momentos para a 
compañía.

Ideas chave: diferen-
ciar entre saber go-
zar da compañía dun 
mesmo e illarse.

Recursos: libros, xo-
gos de memoria, co-
res, lapis, folios, car-
tolinas, tesoiras, cola, 
etc.

Desenvolvemento: cando se fala de illamento, enténdese que o alumno se 
atopa só, pero non por vontade propia. Está illado porque non sabe como 
expresarse, como relacionarse cos seus compañeiros, etc. Ás veces, porén, 
a todos nos gusta estar sós un anaco por vontade propia. Na clase organí-
zanse actividades por “recunchos”: o recuncho da lectura, o recuncho dos 
xogos de memoria, o recuncho de debuxar, o recuncho das cousas feitas á 
man... Cada alumno sitúase nun recuncho, dependendo do que lle preste 
facer, e goza na tranquilidade da súa propia compaña. 

Máis: o mestre organiza unha actividade para que os alumnos saiban ex-
presar cando queren estar sós e cando non, no tempo do patio e no tempo 
libre. Hai que se comunicar, dicirlle ao resto dos teus compañeiros o que 
pensas e facerse respectar. 

Na casa: ao longo da fin de semana todos temos un espazo de tempo no 
que gozar da nosa propia compaña: lendo un libro, debuxando, coidando as 
plantas, cociñando algunha receita, etc.

Queres estar só ou non?
37
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http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.pequeocio.com/seguridad-infantil-que-hacer-si-el-nino-se-pierde/#3_Ensenarle_al_nino_a_actuar_en_caso_de_perderse
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-en-solitario-para-ninos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-en-solitario-para-ninos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/juegos-en-solitario-para-ninos/
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Club de amigos aberto a 
todo o mundo
Obxectivos: involucrar a todos os compañeiros da cla-
se, da escola e ata amigos doutros colexios para que 
formen parte dun mesmo club.

Ideas chave: cantos máis sexamos, mellor o imos pa-
sar; rachemos a norma da exclusividade.

Recursos: cartolinas, lapis, cores, tesoiras, plastifica-
dora e ordenador.

Desenvolvemento: o profesor propón aos alumnos 
crear un club “especial”. A maioría de clubs son exclu-
sivos e sempre marcan unhas normas ou pautas que 
cumprir para poder ser membros: condicións económi-
cas, sociais, de xénero, etc. O noso club será especial 
porque non terá ningún tipo de restrición. Todo o mundo 
será benvido. Só hai que ter ganas de formar parte del. 
Buscarase un nome que pareza ben ao conxunto da 
clase (o club dos superheroes, o club dos deportistas, 
o club da música, etc.) e xa se poderá montar.  Quen 
queira pertencer ao club debe ter algún sinal de iden-
tidade; faranse carnés co nome do club, un slogan e 
algún logotipo. 

Máis: titorial para facer un carné en word.

Na casa: as familias tamén poden formar parte do club 
e involucrarse. Axudarán a crear merchandising como 
camisolas ou chapas.

Obxectivos: valorar os momentos en que estar só pode resultar creativo. 
Non aceptar as queixas sobre o aburrimento e axudarlles a que eses espa-
zos se enchan de reflexións, achegamento a outros e imaxinación.

Ideas chave: non agardar que todos os momentos estean cheos de activi-
dades programadas e compartir as nosas ideas cos demais.

Recursos: non se precisan.

Desenvolvemento: o titor deixa tempo para o descanso e a relaxación, 
sen programar ningunha actividade, nin forzar ningunha dinámica. Sinxela-
mente observará que é capaz de facer cada un deles individualmente, ver 
que grupos se forman, que ideas xorden... Non se tolerará o “abúrrome” e 
lembrarémoslles que ninguén ten a obriga nin de entretelos nin sempre hai 
recursos para se divertir. Despois deses minutos “libres”, pararemos para 
falar de como se sentiron, se o pasaron ben ou non, cara a onde foi a súa 
mente e que cousas pasaron entre eles para sentirse menos sós. 

Máis: estar no presente, gozar do momento, pode resumirse nunha frase: 
“Aquí e agora”. Poden escribir unha frase resumo da actividade na seu ca-
derno ou inclusive nunha camisola para lembralo.

Na casa: todos temos  dereito ao descanso, a estar na verza, a nos relaxar 
e botar unha soneca... sen organizar a vida aos demais. Probamos esta 
tarde como é “estar na verza”?

Nas nubes...

ININ

http://www.aldeasinfantiles.es
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Obxectivos: xerar boas dinámicas de grupo, que permitan que todos 
os cativos se relacionen e non se limiten a pequenos grupos por afini-
dades. Coñecer persoas novas na súa contorna persoal pode resultar 
moi enriquecedor. Durmir fóra da casa pode constituír toda unha aven-
tura, e así supéranse algúns medos típicos destas idades. 

Ideas chave: convivencia, compañeirismo, familia e partillar.

Recursos: papeletas e bolsa ou urna para sorteo.

Desenvolvemento: imos propor, co acordo previo coas familias, mo-
mentos para partillar fóra da escola en forma de festas do pixama. O 
orixinal desta proposta é que todos participen e que non sempre sexan 
os grupos tradicionais de amigos os que se atopen, senón que haxa 
variación e se mesturen grupos ao chou. En calquera caso, o azar foi 
o que os uniu nese grupo, así que axudamos a que haxa diversidade e 
as familias se coñezan. O lugar da festa poderase facer por sorteo ou 
por decisión dos membros de cada grupo, que se escollerán extraen-
do os nomes dunha bolsa ou urna. O éxito dependerá das ganas de 
se divertir e de facer novos amigos. Intentarémoslles dar pautas para 
achegarse aos demais, para comportarse na casa doutro, etc.

Máis: ideas para organizar unha festa do pixama infantil aquí e aquí.

Na casa: intentarase colaborar para que a festa sexa un éxito, pre-
vindo as necesidades de cea, diversión, lugar onde durmir e contacto 
coas familias dos nenos participantes.

Festa pixama
41

M 242
M

Somos unha piña
Obxectivos: formar parte dun grupo axuda a sentirse máis 
acompañado e protexido. Os nosos compañeiros están aí 
para darnos apoio e agarimo cando o precisemos. Non pode-
mos deixar que ninguén no noso grupo se sinta mal. 

Ideas chave: o ser humano é sociable, sensible e solidario; 
o grupo crea vínculos de conexión para coidar os seus mem-
bros en todo momento.

Recursos: folios, cartolinas, cores, lapis, máquina para facer 
chapas.

Desenvolvemento: o profesor explica á clase que formar 
parte dun grupo é moi especial e que o grupo ten a forza e 
a confianza grazas a todos os membros que o forman. Mais 
para que o grupo estea sempre forte e seguro, os seus mem-
bros tamén teñen que estalo. Cando alguén está mal, o resto 
ten que apoialo con mostras de agarimo, afecto e confianza. 
Faranse chapas iguais para todos os alumnos, cunha ilustra-
ción dunha man co polgar cara á arriba e outras cara a abaixo, 
e levaranas postas no mandil dependendo do humor que se 
atopen. Se levan as do polgar cara a abaixo, o resto do grupo 
ten que estar pendente dese compañeiro, preguntarlle que lle 
pasa, escoitalo, axudalo se é posible e , sobre todo, amosarlle 
toda a comprensión e o agarimo posibles. 

Máis: podemos inventar un amuleto de poder para a clase. O 
neno que estea a pasar un mal día ou unha tempada compli-
cada pódeo levar á casa para coller forza. O amuleto repre-
senta o grupo e toda a súa forza e bos desexos.

Na casa: os adultos tamén poden sentirse mal. Preguntámos-
lles aos nosos pais como se atopan, e se teñen un mal día coi-
dámolos: poñemos e quitamos a mesa, recollemos as cousas 
da casa, organizamos o noso cuarto... A familia tamén é un 
minigrupo e hai que apoiarse os uns aos outros.

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.buzzfeed.com/morganshanahan/39-ideas-para-ayudarte-a-hacer-la-mejor-fiesta-de?utm_term=.iso2Xp6E7#.dwM4Ee3gB
http://www.elmundo.es/sapos-y-princesas/2016/11/25/5838c1c1e2704eff6f8b4586.html 
http://www.chapalandia.com/plantillas
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Obxectivos: os alumnos teñen que parar e reflexionar sobre o mudo 
en que viven, a diferenza entre as cousas reais e as virtuais.

Ideas chave: o mundo virtual está moi presente no noso día a día e 
permítenos acceder a información, música, relacións..., mais, por moi-
to que o pareza, non é real e comporta perigos. Debemos aprender a 
utilizalos con prudencia. 

Recursos: taboleiro dixital, ordenador, proxector.

Desenvolvemento: a clase visualiza vídeos como este sobre as 10 
chaves para utilizar internet de forma segura, que explican os perigos 
e riscos que comportan e implica internet e as redes sociais. Ás veces, 
nestas redes non somos capaces de distinguir entre a realidade e o 
virtual; e, por outro lado, hai individuos que as utilizan para creárense 
falsas identidades e enganaren ás persoas. Non podemos ter confian-
za nestes casos, debemos aprender a protexérmonos. Os alumnos 
explican se viviron algún caso ou coñecen a alguén que se metera en 
problemas por culpa das redes sociais e internet.

Máis: o profesor pode completar esta temática cunha petición de 
charla á policía local ou aos corpos de seguridade competentes na 
súa cidade. Tamén podemos ampliar esta información cos perigos da 
utilización dos videoxogos e móbiles, que ocupan moitas horas e im-
piden as relacións humanas verdadeiras. Podemos empregar vídeos 
coma este. 

Na casa: ven Trust cos pais, unha película que narra a historia dunha 
rapaza que se fai amiga dun rapaz a través das redes sociais, que 
finalmente acaba sendo un adulto con malas intencións. 

O mundo virtual non é real
43

M
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O que non di o Whatsapp
Obxectivos: o móbil e a comunicación dixital son cada vez 
máis populares, pero atención, un texto nunha pantalla non 
pode substituír a comunicación verbal, xestual, etc. 

Ideas chave: non basear a relación coas persoas unicamente 
na comunicación a través das tecnoloxías; a conversa e os 
xestos son insubstituíbles. 

Recursos: folios, lapis e bolígrafos.

Desenvolvemento: o titor organiza un obradoiro de teatrali-
zación ou xogo de roles; dividirá a clase en grupos e  propo-
ralles diferentes situacións que poden acontecer entre amigos 
ou compañeiros de clase: “cáesme ben, pero non quero ir uni-
camente contigo, gústame xogar con todos os compañeiros”, 
“non me gusta como me tratas diante do resto da clase”, “coi-
do que te levaches o meu estoxo por equivocación”, etc. Os 
alumnos terán que escribir que dirían nesas situacións, por un 
lado, fronte a fronte e, por outro, por Whatsapp. Finalmente, 
deberán redactar unha listaxe de conclusións. 

Máis: para rematar lerase este interesante artigo sobre o 
tema e organizarase un debate para que os alumnos opinen.
 

Na casa: os nosos pais explicarannos se algunha vez tiveron 
algún problema ou malentendido no traballo, cos amigos ou 
coa familia.... por un Whatsapp mal interpretado. Como o re-
solveron? Con máis Whatsapps ou con comunicación verbal?

S

http://www.aldeasinfantiles.es
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Obxectivos: analizar as nosas fotos de cursos anteriores; ver que 
aspecto tiñamos e que transmitiamos nas imaxes. Reflexionar sobre 
se nos vemos moi cambiados.

Ideas chave: un selfie non é só unha foto da nosa imaxe; é tamén 
unha pequena radiografía dun momento da nosa vida.

Recursos: fotografías, imaxes en papel, cartolinas, lapis, cores, ce-
ras, rotuladores, purpurina, adhesivos, etc.

Desenvolvemento: na clase de Ed. Artística, os alumnos prepararán 
un collage con selfies e imaxes de si mesmo de cursos anteriores; non 
importa a calidade das imaxes, nin que aspecto teñan; é máis impor-
tante analizar o que están transmitindo. Segundo o que estas fotos 
lles comuniquen ou lembren, os alumnos poden acompañar o collage 
con comentarios, ilustracións, emoticonos, etc.

Máis: intercambiaranse os collages e escribirán unha pequena redac-
ción de como ven a evolución do compañeiro. 

Na casa: búscanse fotos da familia toda o ano pasado. Pódese gravar 
un vídeo de cada membro falando sobre as lembranzas que lles traen 
as imaxes que recuperaron. É importante arquivar as lembranzas e a 
memoria, se non, todo se acaba desvirtuando.

Un selfie para o futuro
Obxectivos: somos humanos e vivimos en sociedade. Para 
a nosa “especie” vivir xuntos representa unha gran vantaxe 
porque uns aproveitamos os talentos dos outros e así cons-
truímos as nosas civilizacións e progreso. Tamén serve para 
protexernos, para garantir a nosa seguridade e para sermos 
máis felices relacionándonos cos que comparten a nosa vida.

Ideas chave: sociedade, cidade, civilización, seguridade so-
cial, partillar e ser solidarios.

Recursos: fichas, bolígrafos e gravadora ou móbil para gravar.

Desenvolvemento: repartiremos entre a clase, por grupos, 
fichas que presenten un grupo da nosa sociedade que pode 
ter un problema. Os alumnos terán que buscar información 
ou entrevistar a persoas para saberen como e onde poden 
atopar axuda estes grupos. Por exemplo: Que facemos cando 
estamos doentes? (a onde imos?, quen traballa alá?, quen 
o paga?). Que facemos cando nos facemos velliños e non 
nos valemos por nós mesmos? (onde pedir axuda, quen che 
axuda e como che poden axudar). Que facemos se non temos 
un sitio onde vivir? Que facemos se non temos que comer? 
Que pasa se chegamos dun país en guerra e non podemos 
nin queremos volver? Que ocorre cos nenos que non teñen 
familia? (quen os coida e como) Que facemos se atopamos un 
animal que foi abandonado? Que pasa se non podemos pagar 
as facturas de casa porque quedamos sen traballo?

Máis: podemos dividir a clase para que cada grupo estudie a 
forma en que distintas culturas tratan o tema da solidariedade 
e o coidado dos seus membros menos afortunados, como a 
cultura asiática, a africana, a aborixe, a esquimó ou históri-
cas como a grega, romana, exipcia, celta ou azteca. Temos 
conceptos que van desde a beneficencia ao dereito social á 
saúde e ao coidado.

Na casa: os xogos de ordenador poden ser creativos e mos-
trar interesantes aspectos do mundo, como pasa cos xogos 
de estratexia do tipo Civilization o Spore, que fan medrar 
toda unha cidade ou un mundo a forza de engadir cultura, 
educación, tecnoloxía e oficios, que xuntos colaboran para o 
progreso.

Ninguén está só
46
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Obxectivos: sensibilizar aos nenos no respecto e na protección do me-
dio natural. Favorecer o contacto coa natureza e o desenvolvemento da 
intelixencia espiritual, que os faga sentir que forman parte de algo máis 
grande que eles mesmos e que esperten á reflexión individual.

Ideas chave: respecto ao medio natural e á intelixencia espiritual.

Recursos: saídas á natureza, parques urbanos, praias.

Desenvolvemento: todos compartimos un mesmo planeta e por iso de-
beríamos estar comprometidos e por iso deberiamos estar comprometi-
dos coa protección de especies animais e vexetais coas que formamos 
un todo. Comezaremos por apreciar este valor observando a contorna 
natural con agarimo, sentíndonos parte dela. A idea é realizarmos unha 
actividade contemplativa para reter os detalles da paisaxe. Podemos utili-
zar ese momento para facer despois un debuxo ou unha redacción.

Máis: vídeo sobre intelixencia espiritual con Francesc Torralba e o seu 
libro Intelixencia espiritual nos nenos.

Na casa: a visita a unha protectora de animais ou o convenio cunha de-
las en programas de voluntariado (paseo, compaña, adestramento) pode 
ser moi beneficioso, especialmente para os cativos con problemas de 
relación cos demais. Se teñen ou piden unha mascota, mostrarlles o que 
implica o seu coidado. 

Mirando xuntos o mar, o ceo, as 
estrelas, a paisaxe...

47 48
Abonda de ruído de fondo, 
imos escoitar 
Obxectivos: valorar o silencio, ser quen de se relaxarse, de 
frear a excitación e de gardar quenda para falar, aprendendo 
a escoitar activamente aos mais.

Ideas chave: relaxación, reflexión e escoita activa.

Recursos: espazo tranquilo, o máis illado acusticamente que 
se poida.

Desenvolvemento: na aula estableceremos uns minutos de 
silencio completo a primeira hora da clase co obxectivo de 
frear e focalizarnos. A idea é ser capaces de evitar o ruído 
constante, gozar dese corte de actividade, de pensar orde-
nadamente e relaxarse. Podemos aproveitar para que ese 
silencio dea inicio a unha conversa entre todos e tratarmos 
un tema que interese á clase, coma nunha asemblea. Así, 
mantendo o silencio un a un, poderán ir tomando a quenda de 
palabra e opinar en canto o resto escoita. A única norma é non 
interromper e ser capaces de escoitar algo que non sexan os 
propios pensamentos. 

Máis: algúns trucos curiosos para manter unha clase en si-
lencio.

Na casa: tamén interesa fomentar momentos de relaxación 
e silencio, seguidos de conversas tranquilas nas que todos 
falen e escoiten a súa vez.
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36

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
EN VALORES
INFANTIL E PRIMARIA
CURSO 2017-2018

Titorías con sentido 
para todos os ciclos 
educativos

A confianza no mundo

os teus valores

Obxectivos Vaia dilema: promover o debate e a re-
flexión colectiva a través de dilemas éticos sinxelos ba-
seados en situacións cotiás. Distinguir entre os distintos 
niveis de madurez: dende o medo infantil ata o egoís-
mo, a expectativa de atención por parte dos demais e o 
concepto de xustiza ao que pode chegar un neno.

Ideas chave: dilemas éticos, comunicación co grupo, 
acoso escolar, momentos de unión/desunión e lealdade 
entre amigos.

Recursos: algúns dos exemplos de Vaia dilema ser-
virán. Por exemplo, o dilema social “Escolle: ou ela 
ou nós” ou ben o dilema “Amigo virtual”, que aborda 
o tempo en internet e os perigos na rede ou o dilema 
“Kevin xoga ao fútbol”, para tratar a discriminación en 
casos de discapacidades. 

Desenvolvemento: podedes formular un dos dilemas 
propostos para espertar a participación do alumnado. 
Logo de ler o sinxelo enunciado, todos teñen que res-
ponder espontaneamente como reaccionarían ou que 
farían. Os distintos tipo de resposta recóllense máis 
abaixo e sitúanse nun dos catro niveis de madurez éti-
ca segundo a interpretación da proposta do pedagogo 
Manuel Segura, baseada á súa vez nas teorías de Ko-
hlberg e Piaget sobre o crecemento ético  e moral do 
ser humano.

Máis: moitos máis dilemas sociais na hemeroteca de 
Vaia dilema.

Na casa: podedes entrar xuntos na páxina Vaia dilema 
e gozar xuntos dalgúns dos retos éticos, propoñendo a 
solución máis “madura” para cada un. 

A confianza no mundo

249

Obxectivos: análise dos casos de timidez e illamento desde unha pers-
pectiva de globalización, vendo todo o contexto do neno e do grupo. O 
illamento pode ser voluntario ou forzado por situacións de acoso escolar 
ou conflitos de relación co grupo, ademais de déficits nas habilidades de 
relación. 

Ideas chave: illamento, exclusión social, acoso escolar.

Recursos: documento sobre timidez e fobia social do Consello Xeral 
de Psicoloxía de España.

Desenvolvemento: realizar un sociograma do grupo-clase para detec-
tar os cativos máis tímidos ou con problemas de relación. Atoparlles ca-
danseu xeito de se integrar: mellorar a súa autoestima, ofrecer cursos de 
habilidades comunicativas, evitarlles que se sintan mal, pero buscando 
momentos de exposición que poidan tolerar, organizar a súa localización 
na aula xunto a alumnos que los poidan acoller e servir de estímulo sen 
cohibilos, introducilos en grupos equilibrados de traballo e tarefas en equi-
po, en actividades deportivas, etc. 

Máis: tres sinxelas dinámicas para integrar os nenos tímidos na clase.

Na casa: as actitudes sobreprotectoras favorecen a timidez ou o retrae-
mento. Podemos facilitar pautas para que os cativos se sintan máis libres 
para se expresar e convidalos a participar, opinar e decidir nas diferentes 
áreas da súa vida. 

Cando o illamento é un síntoma
50
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Apunta a túa clase 
a Deputados por un Día!
Cada ano, este proxecto convértese nunha actividade viva e par-
ticipativa nos Parlamentos das diferentes Comunidades Autóno-
mas españolas grazas ao acto Deputados por un Día. 

Se estás realizando este proxecto e traballando o valor da con-
fianza, encantarache levar os teus alumnos a esta actividade tan 
interesante. Trátase de argallar un relatorio de non máis dun 
folio de extensión co que traballaron e reflexionaron sobre o va-
lor da confianza para partillalo cos demais colexios participantes. 
Tamén vos pedimos que preparedes varios  compromisos que 
os cativos propoñen adoptar para mellorar o valor da confianza: 
para confiar máis en si mesmo, nos demais ou no  mundo, para 
que ningún neno medre illado. 

En cada Comunidade Autónoma participa unha escola por pro-
vincia, que pode levar un número limitado de nenos para ocupar 
os escanos. Un voceiro de cada escola expón o seu  escrito e 
compromiso no estrado e, logo de que todos leran, os nenos 
votan o compromiso que máis lles gustou. Faise un reconto e 
preséntanse os resultados. 

Serdes deputados por un día é unha experiencia moi rica e par-
ticipativa. Permítevos partillar un día con outros centros e ne-
nos da vosa comunidade que, coma vós, estiveron traballando o 
tema da confianza. E teñen un enorme interese na educación en 
valores, como Aldeas Infantiles SOS.

Se queres máis información ou directamente solicitar praza en 
Deputados por un Día, podes enviar un correo electrónico á 
coordinación do programa aquí. Ou chamares ao teléfono de 
asesoramento permanente: 670 696 588.
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“Creo na capacidade do ser humano para superalo todo, 
incluso un abandono na infancia.”

Pedro-Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

ALDEAS INFANTILES SOS É UNHA ORGANIZACIÓN DE AXUDA Á INFANCIA, 
INTERNACIONAL, PRIVADA, SEN ÁNIMO DE LUCRO, INTERCONFESIONAL 
E INDEPENDENTE DE TODA ORIENTACIÓN POLÍTICA. FUNDADA EN IMST 
(AUSTRIA) E CON PRESENZA EN 134 PAÍSES. 

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DA CONCORDIA 2016.

O noso labor céntrase no desenvolvemento do 
neno ata que chega a ser unha persoa autosu-
ficiente e integrada na sociedade. Traballamos 
para fortalecer ás familias vulnerables, de xeito 
que poidan atender adecuadamente os seus 
fillos; protexemos os nenos que se viron pri-
vados do coidado dos pais, brindámoslles un 
medio familiar protector no que poidan medrar 
sentíndose queridos e respectados, e acompa-
ñamos os rapaces no seu proceso de autono-
mía e independencia.

• No mundo existen 571 Aldeas Infantiles 
SOS, coordinadas por SOS Children’s Vi-
llages International (Aldeas Infantiles SOS 
Internacional), que é a federación de todas 
as Asociacins nacionais de Aldeas Infanti-
les SOS e que atende un total de 58 866 
nenos. 

• Entre as Aldeas, as Residencias de Ra-
paces e os Programas de Fortalecemento 
familiar, aténdese a un total de 577.166 ne-
nos, rapaces e familias. 

• Conta ademais con 656 Colexios, Centros 
de Educación Infantil, Centros Sociais e 
Centros de Formación Profesional, que 
atenden a 296.906 nenos e rapaces. 

• Ofrece 893.929 tratamentos médicos nos 
77 hospitais SOS e conta con 317.856 be-
neficiarios nos 23 programas de Atención 
de Emerxencias SOS no mundo.
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EN ESPAÑA

Aldeas Infantiles SOS está presente no noso país desde 1967. 
En 1981 constitúese a Asociación Aldeas Infantiles SOS de 
España, que coordina o labor a nivel nacional, e en 1983 é 
declarada de utilidade pública polo Consello de Ministros. A 
Presidencia de Honor osténtaa S.M. o rei Felipe de Borbón.

Aldeas Infantiles SOS traballa na maioría das comunidades 
autónomas:  Andalucía, Aragón, Castela-A Mancha, Canarias, 
Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia e proximamente estare-
mos en Asturias (Oviedo) e Baleares (Palma)  a través de:

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

En convenio coas Comunidades Autónomas garantirán un me-
dio familiar cando o núcleo biolóxico non o permita en:

Unha familia SOS: cando o neno non pode vivir coa súa fami-
lia, ofrecémoslle un medio protector nunha familia SOS cunha 
persoa de referencia estable (nai SOS), que lle ofrece os coi-
dados, o afecto e a formación precisos para o seu desenvol-
vemento integral.

Cada familia SOS vive nunha casa de la Aldea Infantil SOS, 
comunidade máis grande á que pertence o neno. Cada Aldea 
está formada por un conxunto de fogares onde residen gru-
pos de irmáns, garantindo a non separación destes. Trabállase 
para que poidan volver coa súa familia biolóxica ou ata que 
poidan vivir de forma independente.

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 
da nosa organización. Velamos polo interese do menor, dos 
pais biolóxicos e das familias que acollen, porque cremos que 
o acollemento funciona se todos os implicados están compro-
metidos e satisfeitos.

Programa de Primeira Acollida e Valoración: é un recurso 
especializado, deseñado, para darlles atención temporal e con 
carácter de urxencia aos nenos e adolescentes en grave si-

tuación de desprotección, mentres se determina á medida o 
recurso de protección máis axeitado.

APOIO Á AUTONOMÍA DOS RAPACES

O noso traballo non remata coa maioría de idade dos rapa-
ces. Continuamos acompañándoos, se eles así o queren, 
no seu proceso de desenvolvemento. Dáse resposta ás ne-
cesidades individuais dos rapaces, atendendo á súa capaci-
dade de resiliencia, procurándolles os apoios precisos e for-
mándoos para conseguir a súa integración social e laboral 
ata alcanzar a súa autonomía e participación.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

Fortalecemento familiar. O seu obxectivo é darlles apoio 
ás familias vulnerables para mellorar as súas condicións de 
vida e fortalecelas, previndo o abandono infantil. 

Estes programas danlles resposta ás demandas crecentes 
dentro da área da infancia, da rapazada e das familias con 
risco como: centros de Día, Escolas Infantís, Natureza Edu-
ca e Programas de Familias.

ACADEMIA SOS

É a encargada da formación, a xestión do coñecemento, a in-
vestigación e o sistema de xestión da calidade da organización. 
Os seus ámbitos fundamentais son a Escola Nacional de For-
mación, que garante a formación inicial e continua de todos os 
profesionais da organización e o departamento de I+D e Calida-
de. As súas funcións principais son documentar, analizar a rea-
lidade social e ofrecer respostas eficaces ás situacións actuais 
e de futuro. 

Externamente establece alianzas e acordos de colaboración con 
universidades, organizacións, asociacións e organismos públi-
cos ou privados que lle permitan alcanzar os seus obxectivos.

LATINOAMÉRICA E ÁFRICA
Aldea Infantil SOS de España financia 15 Aldeas na Amé-
rica latina: Mar da Plata (A Arxentina), Ricaurte e Portovie-
jo (Ecuador), San Jerónimo e Jocotán (Guatemala), Tela, 

Choluteca e Tegucigalpa (Honduras), Managua e Juigalpa 
(Nicaragua), Lima e Pachacamac (O Perú), San Miguel, 
San Vicente e Sonsonate (O Salvador); e 3 en África: Aga-
dir (Marrocos), Louga e Ziguinchor (O Senegal).

Tamén asumimos o mantemento de diferentes proxectos na 
América latina, como Programas de Fortalecemento Familiar, 
Centros Sociais SOS, Escolas de Primaria, Centros de Día e 
Escolas Infantís, así como dous programas de asistencia cirúr-
xica aos nenos na Guinea ecuatorial e no Senegal, con 2369 
intervencións ao ano. 

En total, o número de nenos e rapaces atendidos por Aldeas 
Infantiles SOS de España en 2016 foi de 25 559 (7.158 en 
España e 18.404 en América latina e África).

Se quere máis información sobre o labor de Aldeas Infanti-
les SOS visite a nosa páxina: 

Teléfono de asesoramento permanente do programa 
educativo: 670 696 588

Ou chámenos ao 902 33 22 22.

1 3

2
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