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O valor do compromiso
cos Obxectivos para o Desenvolvemento Sostible
Párate para pensar 2019-2020

O valor do compromiso é un dos piares básicos en Aldeas Infantiles SOS. Para nós, é imposible deixar de comprometernos 
cos nenos, coas nenas e cos adolescentes, aos que atendemos, porque sabemos que eles confían en nós e a súa causa ten 
que ser a nosa. O compromiso para todos os que traballamos coa infancia (ti tamén, como educador) é un compromiso para 
o futuro, porque acompañamos no día a día as novas xeracións. E non pode haber futuro para elas sen un proxecto común, 
cuns obxectivos e unha estratexia para alcanzalos. É por iso que nos vinculamos intensa e estreitamente cos Obxectivos 
do Desenvolvemento Sostible (ODS) que formula a ONU para o ano 2030 e, por tanto, traémosvolos este ano en forma de 
programa educativo.

Este ano convidámosvos a comprometervos tamén co plan 
mundial de mellora que constitúen os ODS, a unirvos co voso 
traballo cotiá de educación en valores, que entra de cheo no 
Obxectivo número 4, por unha educación de calidade.

Traémosvos unha visión xeral dos 17 ODS e facilitamos esta 
aproximación con tres bloques didácticos. O primeiro fala das 
persoas. Non podemos avanzar se cada un dos individuos 
que vive na Terra non ten satisfeitas as súas necesidades 
básicas. Nazan onde nazan, todos os nenos teñen o Dereito 
a ter garantidas as mellores condicións de vida: sen fame, 
sen pobreza, con saúde e educación para desenvolveren 
todo o seu potencial.

Porén, pasaremos ao segundo bloque temático, no que ese 
potencial reverte na nosa sociedade. É un compromiso por 
sentirse útiles, implicarse e participar. Poñeren o seu gran 
de area para crear cidades máis amables, con traballo e 
intercambio de ideas e culturas, en equilibrio. Para rematar, 
no terceiro bloque traballaremos o compromiso co medio 
ambiente, cos océanos e cos mares, os bosques e as selvas, 

as plantas e os animais, cos que partillamos o planeta. Imos 
aprender por que é tan importante loitar por un mundo limpo, 
xusto e en paz. En definitiva, unha morea de propostas para 
situarvos neste reto universal por un futuro mellor para todos 
polo que paga a pena loitar e comprometerse. 

Para adaptarnos aínda máis ao voso xeito de traballar, 
continuamos este ano ofrecendo catro itinerarios curriculares: 
actividades para a prevención da violencia e contra o 
acoso escolar; co traballo en igualdade de xénero; co 
enfoque das intelixencias múltiplas, que tanto aplicamos 
nos nosos programas sociais; e, un itinerario de educación 
medioambiental. 
Grazas por acollernos nos vosos centros con tanto agarimo. 
Corresponderémosvos con todo o noso recoñecemento 
ao labor que levades facendo pola educación en valores e 
que compartimos desde hai máis de 20 anos. Recibide un 
agarimoso saúdo. 

50 Titorías para construír xuntos un futuro mellor

http://www.sdgsinaction.com/es.html
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50 titorías 
para todos os gustos

Cada actividade está pensada para ser 
desenvolvida nunha sesión (50 minutos), 
aínda que moitas pódense prolongar en 
varias, se se quere afondar máis.

Podedes incorporalas de xeito progresivo, 
utilizando en cada trimestre actividades de 
cada un dos tres bloques temáticos.

Podedes escoller actividades salteadas 
actividades soltas para distintos tipos de 
ámbito, desde a titoría ata as clases dunha 
área curricular concreta, como lingua, 
matemáticas, historia, bioloxía, economía, 
etc.
 
Podedes concentrar a utilización do programa 
nunha Semana Cultural sobre os Obxectivos 
para o Desenvolvemento Sostible onde sexa 
posible implicar tamén as familias. 

Podedes seguir un dos catro itinerarios 
propostos, sexa o do xénero, o das 
intelixencias múltiplas, o medioambiental 
ou o da prevención da violencia e do acoso 
escolar. 

Como podedes utilizar este programa?
Programa complementario
“Vaia dilema!”
O noso programa conta con complementos en liña 
como “Vaia dilema”, que propón dilemas morais 
seguindo a metodoloxía do pedagogo Manuel 
Segura. Desde as situacións cotiás achégannos 
ás decisións que implican un tipo ou outro de 
abordaxe moral e ética. É un xogo que non ten 
gañadores nin perdedores, respostas malas ou 
boas, senón propostas de reflexión para a clase 
ou a familia que seguro que vos han resultar moi 
prácticas. 

Convidámosvos a coñecelo aquí.

Coñecede mellor o que 
facemos en  Aldeas Infantiles 
SOS
Gustaríanos que nos colexios coñezades un 
pouco máis o labor que facemos desde Aldeas 
Infantiles SOS con nenos, rapaces e familias 
que se atopan nunha situación de desprotección 
ou de vulnerabilidade. Incorporamos en moitas 
actividades algúns exemplos que teñen que ver 
cos nosos programas de protección e prevención. 
Encantaranos que premades nas ligazóns que 
vos dirixen ás nosas páxinas para descubrir como 
levamos os Obxectivos para o Desenvolvemento 
Sostible no noso día a día. 

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Itinerarios sobre o compromiso

Prevención do acoso escolar
En cada bloque temático atoparedes propostas para 
traballar especificamente o tema do acoso entre iguais en 
todos os ciclos educativos, dentro dun ODS en particular, 
que ten unha especial influencia na convivencia pacífica 
entre persoas e pobos. Damos deste xeito continuidade 
ao compromiso de loitar contra a violencia nas aulas 
iniciada en todos os cursos anteriores, para que podades 
complementar ou reforzar os vosos protocolos específicos 
contra o acoso desde as titorías.  

Actividades: 
12, 31 y 49.

Igualdade de xénero
Se vos interesa especialmente traballar cuestións de xénero, 
nas que ser home ou muller é unha escusa para tratar a 
igualdade, este é o voso itinerario. A humanidade ten aínda 
moito papel que dar á muller para que reconquiste o papel 
que lle pertence no futuro que todos queremos. É o momento 
de visualizar os Obxectivos para o Desenvolvemento 
Sostible en clave de igualdade, contando especialmente 
coa perspectiva feminina no primeiro plano.   

Actividades: 
8, 13, 14, 15, 19, 27 y 50.

Educación medioambiental
Os Obxectivos para o Desenvolvemento Sostible están 
claramente vinculados cun futuro no que a ecoloxía sexa un 
hábito en cada un de nós. O respecto polo medio ambiente, 
a natureza, os ecosistemas e o uso consciente e sostible 
de recursos e enerxía permítenvos unha liña de traballo 
medioambiental moi interesante para este curso. 

Actividades: 
16, 17, 18, 22, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46 y 48.

Intelixencias múltiplas
Estamos totalmente convencidos de que cada ser humano 
é único e cheo de potencialidades. Axudar a descubrir 
o talento, restituír a autoestima e o autoconcepto é parte 
esencial da tarefa docente. Estas actividades pretenden 
incluír algunhas das intelixencias menos consideradas 
tradicionalmente na educación clásica, como a intelixencia 
musical, a artística, a física, a interpersoal ou a reflexiva. 
Todos os nenos poderán sentirse especiais e valiosos, 
orgullosos das súas habilidades e desexos de progresar.  

Actividades: 
1, 3, 8, 10 y 11.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Bloque 1
Persoas coma min: as necesidades básicas individuais.
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No planeta Terra vivimos máis de 7.500 millóns de 
persoas , unha cifra que resulta moi difícil de imaxinar. 
Mais téntao: mentalmente, afástate do planeta, 
sobrevóao e procura visualizar eses miles, millóns e 
miles de millóns de persoas, de vidas, de historias, 
coas que partillamos este lugar no Universo: o noso 
planeta azul, a nosa casa, o noso fogar.  
En 1800 a Terra chegou aos 1.000 millóns 
de poboación. En tan só 200 anos, esa cifra 
multiplicouse espectacularmente por sete. Desde 
1930 naceron máis de 5.000 millóns de persoas, 
axudadas por avances tecnolóxicos e o acceso 
progresivo á medicina. Son cifras que algúns ven 
como un éxito da intelixencia humana e outros como 
un perigo que se achega.  Pensemos en como vai 
afectar este crecemento ao nivel e calidade de vida. 
Se somos máis, como podemos conseguir que 
non haxa pobreza, ou que todos teñamos acceso 
a alimentos, medicinas, educación e igualdade? 
As nosas necesidades básicas están en xogo e 
cómpre sermos creativos para garantir a igualdade 
de oportunidades e recursos para todos.
Por iso, a Organización de Nacións Unidas (ONU) 
propuxo unha folla de ruta cuns Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible e estudos que aseguran 
que, se actuamos con compromiso, intelixencia, 
prudencia, austeridade e respecto, hai recursos 
e espazo para convivirmos en harmonía. Se non 
o credes, seguramente sexa porque as noticias 
amosan máis o lado escuro do noso mundo. Pero as 
cifras non menten e, nos últimos 20 anos, a pobreza 
e a fame  reducíronse á metade, aínda que sigan 
moi presentes, e non só nos países que nos veñen 
á cabeza ao falar de “pobres”. Hai moito que facer 
ata que vivamos nun mundo máis xusto onde todos 
os cidadáns teñan, como mínimo, cubertas as súas 
necesidades básicas. 

E cales son estas necesidades? 
Para comezar, ter alimentos para sobrevivir, xa que 
aínda hai persoas que pasan fame. Se temos un 
planeta rico e fértil que produce comida para todos, 
hai que organizarse para que esta chegue a todos 
os recunchos, mesmo cando as situacións son 
máis críticas  (catástrofes naturais, guerras) e que, 
en  ningún caso, se desaproveite ou se tire. Temos 
que conseguir que ninguén quede un só día sen 
poder comer. Iso, e garantir o acceso a uns recursos 
mínimos e á sanidade universal. Na actualidade 
temos o privilexio de posuír avances médicos e 
científicos que nos permiten gozar dunha calidade 
de vida magnífica. Temos que compartir este 
coñecemento entre toda a humanidade e facer que 
non haxa ninguén que non teña acceso a vacinas 
ou medicamentos básicos que deberían estar en 
calquera farmacia da Terra.
Comeza ti mesmo por cambiar o chip e erradicar 
termos como “primeiro mundo” e “terceiro mundo”. 
Só existe un Mundo. O que compartimos todos os 
seres humanos. Nada de cidadáns de primeira e 
de segunda clase. Todas as persoas somos iguais 
e temos o mesmo dereito a ter unha educación de 
calidade, unha vivenda digna, un traballo que nos 
permita gañarnos a vida... O planeta é de todos, 
como o é o coñecemento humano. Canto máis xusta 
é igualitaria sexa a nosa sociedade, máis avanzados 
e felices seremos. 
Se viaxamos no mesmo barco, debemos 
comprometernos a remar na mesma dirección para 
mantérmonos a flote. Non vai ser doado, mais o 
obxectivo é que todos saiamos adiante e non deixar 
a ninguén atrás. Os bens da terra son compartidos 
e todos temos o dereito ao benestar para alcanzar 
o noso máximo desenvolvemento, como individuos 
e como pobo.

Primer Ciclo

Ciclo superior

Sostenibilidad

S

S

PC

Bloque 1
Persoas coma min: as necesidades básicas individuais.
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Calcúlase que máis de 700 millóns de persoas no Mundo viven en condicións 
de pobreza extrema, con pouco máis dun euro ao día para subsistir. Nesta 
complicada situación loitan para satisfacer as súas necesidades máis básicas, 
como a comida, a saúde ou a educación. Segundo  o economista Jeffrey 
Sachs, esta poderíase erradicar en 20 anos se os países máis ricos do planeta 
destinaran a combatela 175.000 millóns de dólares anuais, un 1% dos seus 
ingresos conxuntos. Verdade que un 1% do total non parece tanto? 

O noso país considérase un estado rico, porque as persoas en xeral dispoñen 
de máis de 30 euros diarios para subsistir (900 euros ao mes). Aínda así, tamén 
hai pobreza e persoas que non teñen cubertas as súas necesidades básicas 
aquí. Co esforzo de todos debería ser posible acabar cunha situación inxusta. 
Ás veces, no noso día a día, pódese pensar que esa pobreza non nos afecta, 
mais non é verdade. O benestar dunha sociedade está vinculado ao benestar 
de todos os membros. A pobreza xera desigualdade e esta é prexudicial para 
o crecemento económico e a cohesión social, o que incrementa as tensións 
políticas e sociais e, nalgúns casos, crea inestabilidade e conflitos. Loitemos 
para vivir todos en igualdade de condicións. Un mundo máis xusto é posible.

Obxectivo 1.
Fin da pobreza.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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1
Facemos infografías da economía familiar.

Obxectivo: recollen información da situación social e 
económica do  país, antes, durante e despois da crise e 
extraen conclusións propias.

Ideas chave: reflexionar sobre a sociedade actual e como a 
economía afecta á vida das persoas. Representación gráfica 
da información.

Recursos: ordenadores e programa informático para realizar 
infografías.

Desenvolvemento: proponse recoller información sobre a 
situación económica e social das familias desde uns anos antes 
da crise ata a data actual: salarios, búscase información sobre o 
prezo medio do aluguer, o prezo medio dunha hipoteca, o custo 
da subministración básica, a cesta da compra, a capacidade 
de aforro... con toda esta información realizan infografías para 
captar os datos de xeito rápido e extraer conclusións. Importan 
tanto os datos como a forma de visualizalos de xeito sinxelo, 
efectivo e atractivo.

Na casa:  fálase cos pais de como se viu afectada a economía 
familiar a raíz da crise. Houbo cambios laborais ou económicos 
na casa? De que tipo? Houbo que aplicar recortes, botar man 
de aforros ou buscar novos ingresos?

Máis: recóllense datos doutros países, europeos ou non, e 
faise unha comparativa.

S

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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2
Podería pasarlle a calquera.
Historias da crise. 

Obxectivo: sempre se pensa que a pobreza é algo que lle 
pasa aos mais; pero non é así. Calquera persoa pode sufrir 
unha situación económica complicada.

Ideas chave:  todos somos vulnerables; calquera individuo 
pode ter dificultades económicas e acabar derivando en 
problemas de pobreza.

Recursos: ordenadores ou tabletas e conexión a Internet.

Desenvolvemento:  a pobreza sempre nos parece que ocorre 
en países afastados: en Burundi, Congo, Etiopía, Nixeria… 
Porén, no noso país tamén hai persoas que viven na pobreza. 
Esta, ademais, incrementouse coa crise económica que tivo 
lugar en 2007. Os alumnos teñen que buscar a través de 
Internet casos da persoas  que pasaron a vivir na pobreza 
debido á situación económica que se sufriu eses anos. Despois 
póñense en común e fanse propostas sobre como se puido 
evitar ou como se lles podería axudar. 

Na casa:  pregúntase aos pais se saben dalgún caso que 
sufrira de maneira dramática a crise de 2007 e como se 
organizaron para seguir adiante.

Máis: igual que se chega a un estado de pobreza, tamén é 
posible que as cousas melloren e saír desta situación de forma 
airosa. Buscar tamén exemplos destes casos en Internet.

PC

3
Pasa con menos. 
Canto gastas? Canto precisas?

Obxectivo: tomar o control dos nosos gastos. Evitar desbaldir 
os cartos e comprar aquilo que sexa necesario ou nos apeteza, 
mais sen malgastar.

Ideas chave: aforro, austeridade, sentido común e 
organización.

Recursos: ordenadores e programa informático coa folla de 
cálculo.

Desenvolvemento: na clase crearase unha folla de cálculo 
para introducir os ingresos mensuais (reais ou inventados) 
que teñen e os gastos. Pódese dividir por temas. Ingresos: 
achega dos pais; agasallos en metálico nos aniversarios, 
Nadal, etcétera; cartos se realizan algún traballo remunerado 
(facer de canguro, clases de repaso, etcétera). Gastos: 
comida, roupa, ocio, telefonía móbil, etcétera. Introdúcese 
a información durante un trimestre. Ao final analízanse en 
conxunto e sácanse medias para ver onde se inviste máis. 
Tamén se pode valorar se todos os gastos son necesarios, se 
se malgasta, se poderían aforrar máis... xérase un debate e 
tíranse unhas conclusións previamente acordadas.   

Na casa:  cos pais, propoñen facer unha folla de cálculo similar 
para coñecer os ingresos e os gastos da familia. Ao rematar o 
mes, analízanse os resultados. Malgastamos ou consumimos 
de xeito controlado?

Máis: proxecto de aforro con fin solidario. Intentaremos 
achegar un tanto semanal para unha causa, aforrando dun 
gasto superfluo. Ao final, comprobaremos canto fomos capaces 
de aforrar e destinarémolo á causa solidaria (suxerímosvos o 
nosa ligazón de doazóns, se vos sumades ao noso traballo 
pola infancia en situación de vulnerabilidade). Con moi pouco, 
pódese ser de gran axuda.

PC

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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https://templates.office.com/es-es/Presupuesto-familiar-por-mes-TM02930057
https://www.aldeasinfantiles.es/colabora
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Na actualidade as cifras amosan que máis de 800 millóns de persoas pasan 
fame no noso planeta. A fame e a malnutrición fan que as persoas sexan  máis 
propensas a sufrir enfermidades, polo que non adoitan ser capaces de aumentar 
os seus ingresos e mellorar os seus medios de vida. Un peixe que se morde a 
cola. 

O sector agrícola é clave, entre outros, para erradicar a fame. Unha agricultura 
xestionada de xeito adecuado pode subministrar alimentos a todos os habitantes 
do planeta, mais para iso hai que facer un grande investimento e un mellor uso 
da biodiversidade agraria. O noso compromiso aquí pode estar en apoiar os 
agricultores e os mercados locais; exixindo a gobernos e empresas que fagan 
cumprir a súa parte neste obxectivo ou sumarnos ao Movimento Mundial en 
favor da Fame Cero participando na iniciativa “O Reto da Fame Cero”.

Outro punto clave está en que a distribución dos alimentos debe ser máis 
equitativa e o consumo máis razoable, prudente e respectuoso. Calcúlase que 
cos 40 millóns de toneladas de comida que os estadounidenses botan ao lixo 
cada ano, poderíase alimentar aos 800 millóns que explicabamos que pasan 
fame. E no noso país tampouco quedamos atrás. Cada persoa bota o caldeiro 
do lixo máis de 160 Kg de comida cada ano. Comprometámonos a reducir esta 
cifra e  non malgastar nada.

Obxectivo 2.
Que ninguén pase fame.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es
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https://toogoodtogo.es/es
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4
Comedores sociais. 

Obxectivo: pasar á acción, tal e como suxire o programa de 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU.

Ideas chave: involucrarse, colaborar, ser solidario, actuar.

Recursos: alimentos e produtos de primeira necesidade 
variados.

Desenvolvemento: se os alumnos viven nunha cidade ou 
vila grande na que exista algún comedor social, organizar 
co titor unha visita e xestionar a posibilidade de colaborar 
como voluntarios. Se na súa localidade non existe ningún 
comedor social, organizar unha colecta voluntaria de produtos 
alimentarios non perecedoiro de primeira necesidade para 
doala a algún banco de alimentos.

Na casa:  organízanse para recortar en produtos alimentarios 
non necesarios e pouco saudables, como refrescos azucrados, 
aperitivos salgados, doces procesados, etcétera, e co 
diñeiro aforrado, faise unha doazón de alimentos de primeira 
necesidade a algunha organización ou asociación que recolla 
comida.

Máis:  a acción amplíase a todo o centro. En Aldeas Infantiles 
SOS asumimos o compromiso de colaborar coas merendas 
solidarias das crianzas que acudan aos nosos Centros de Día  
e, durante a crise, promovemos bolsas comedor nos colexios 
e tamén para familias. Mira aquí estes vídeos de algúns dos 
nosos programas.

S

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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5
Receitario equilibrado con poucos 
recursos. 

Obxectivo: deseñar unha dieta variada e equilibrada sen 
gastar moitos cartos.

Ideas chave: aforro e nutrición; aprender a cociñar e dispor de 
variedade de receitas.

Recursos: caderno ou diario para apuntar receitas e crear o 
noso propio libro de cociña.

Desenvolvemento: Acórdase un orzamento aproximado 
para comprar os ingredientes e produtos necesarios para 
preparar un almorzo, un xantar e unha cea para unha familia 
de 4 persoas; a idea é que sexa un orzamento axustado, mais 
que as comidas sexan o máis variadas e saudables posibles. 
Para facer a proposta búscanse ideas  en revistas ou libros de 
cociña. Repartiranse encargas de receitas para cada alumno, 
contribuirá cunha que xa experimentaría primeiro na casa. 
Podemos facer tamén que traian unha mostra para facer unha 
degustación na clase.

Na casa:  cociñan a receita que lles toque e tamén se poden 
probar outras ao final (das que se presenten ou outras novas). 
A única condición é que sexan económicas e nutritivas.

Máis: Escollen as mellores receitas, e crean un receitario. 
Ilústrano con debuxos ou fotografías. Nalgúns  Centros de 
Día de Aldeas Infantiles SOS fan charlas para familias con 
poucos recursos para que aprendan a aproveitalas do xeito 
máis equilibrado. 

PC

Que fai o corpo cando non ten alimentos?

Obxectivo: comprender como actúa o corpo humano cando 
non dispón da alimentación sa e necesaria.

Ideas chave: bioloxía, química e nutrición

Recursos: ordenadores e programa Prezzi, Power Point ou 
similar.

Desenvolvemento:  o profesor divide aos alumnos por grupos. 
Teñen que facer unha presentación ilustrada e informativa 
de como reacciona o corpo humano cando non dispón de 
alimentos. Que pasa cando non comemos nada durante seis 
horas? E durante doce horas? E un día enteiro? E cando 
levamos tres días de xaxún? Como reaccionan os nosos 
órganos para subsistir?

Na casa:  preguntar á súa familia se nalgunha ocasión 
realizaron  xaxún e durante canto tempo. Como se sentiron e 
como reaccionou o seu corpo?

Máis: tras compartir todas as presentacións sobre o tema na 
clase, para rematar todos os alumnos miran xuntos este vídeo, 
unha breve montaxe moi descritiva sobre o tema.

6
S

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es
https://cocina.facilisimo.com/recetas-low-cost
https://elcuerpohumano.es/
https://www.sciencealert.com/watch-what-would-happen-if-you-stopped-eating
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Na actualidade cada día morren 17.000 crianzas menos que en 1990. Grazas ás 
vacinas, ao progreso médico en xeral e á prevención, realizáronse avances moi 
importantes no mundo da saúde. A pesar deses avances, porén, hoxe en día seguen 
morrendo demasiados nenos menores de 5 anos. 

Por iso, a Axenda para o Desenvolvemento Sostible da ONU ten como prioridade 
inmediata unha serie de medidas para combater estas cifras de mortalidade: 
proporcionar un financiamento máis eficiente dos sistemas de saúde, mellorar o 
saneamento e a hixiene, aumentar o acceso aos servizos médicos e prover máis 
consellos sobre como reducir a contaminación ambiental, entre outras medidas. 

A nosa situación é privilexiada. Temos ao noso alcance vacinas, medicamentos e un 
sistema sanitario de primeira calidade. Témolo que valorar como se merece e o mellor 
xeito de facelo é coidando da nosa saúde ao máximo seguindo hábitos saudables e 
deste xeito previr antes que curar.

Obxectivo 3.
Saúde para todo o mundo.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.humanium.org/es/mortalidad-infantil/
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7
Diario do sono, diario dos teus soños.

Obxectivo: tal e como recomendan todos os médicos, 
uns hábitos saudables pasan por un descanso axeitado. Non 
se pode esquecer.

Ideas chave: sono reparador, sono profundo, as horas 
necesarias de sono e descanso.

Recursos: diario, bolígrafo ou lapis.

Desenvolvemento:  na clase de Titoría, o alumnado 
comprométese a confeccionar un Diario do sono. Durante todo 
un trimestre, cada mañá ao erguerse, deberán anotar: cantas 
horas durmiron; como foi a calidade do sono;  espertaron pola 
noite?; erguéronse?; escoitaron ruídos?; se soñaron e con 
que soñaron... Ao final do trimestre, invitase a algún médico 
ou pediatra para que explique cantas horas deberían durmir ao 
día, como debería ser o seu sono para descansar o suficiente 
e que sucede cando non descansan axeitadamente.

Na casa:  establecen un mínimo de horas diarias de sono. 
Recordámoslles aos nosos pais e irmáns que quen dorme 
pouco ten máis posibilidades de padecer obesidade, colesterol, 
insuficiencia cardíaca, etcétera. O ideal son, polo menos, oito 
horas diarias.

Máis: van levar un diario cos soños que teñen e van intentar 
relacionalos coas cuestións que lles preocupan, as experiencias 
que tiveron durante o día, as historias que escoitan, etcétera, 
para entender como funciona o cerebro cando “arquiva” a 
información durante a noite.

PC

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es
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Profesións  da saúde

Obxectivo: descubrir o amplo abano de ciclos e estudos 
relacionados co mundo da saúde.

Ideas chave: Intelixencias Múltiplas, diferentes ciclos formativos 
e percorridos educativos.

Recursos: ordenadores, tabletas ou móbiles.

Desenvolvemento: xunto co titor, o alumnado investigará 
todas as opcións de estudos relacionados co mundo da 
saúde. As carreiras máis obvias dentro deste sector son 
Medicina e Enfermería; porén, hai moitas outras opcións. 
Dentro da medicina, hai especializacións tan diferentes como 
cirurxía, oftalmoloxía, xinecoloxía, etcétera; se lles interesa 
a saúde mental, investigarán sobre os estudos de Psicoloxía 
ou Psiquiatría; se senten atracción polo traballo máis físico, 
hai estudos para ser fisioterapeuta ou osteópata; tamén está 
a opción da investigación, a través de graos moi diferentes 
como a biomedicina, física, química... Opcións para todas as 
intelixencias. Se teñen a opción, poden asistir a algunha feira 
de ensinanza ou visitar algunha Universidade de estudos 
relacionados coa saúde, para profundar mellor nos programas 
e temarios.
 
Na casa:  coa familia, faise algún test de orientación vocacional. 
Para que os resultados sexan fiables, hai que contestar con 
sinceridade tendo en conta os intereses de cada un e as súas 
habilidades.

Máis: Pódese informar do traballo que se realiza desde as 
ONGs para atender cuestións de saúde nos países que non 
teñen garantido este dereito. En Aldeas Infantiles SOS tamén 
contamos con 77 hospitais en todo o mundo para ofrecer 
962.000 tratamentos a crianzas, adolescentes e familias con 
problemas de saúde.

8 9
Esperanza de vida.

Obxectivo: o coñecemento é poder. Canto máis se saiba 
sobre as doenzas e as causas que as provocan, máis se 
poderán combater.

Ideas chave: información, análise e prevención.

Recursos: móbil, cámara de vídeo, ordenador, programa para 
editar, etcétera.

Desenvolvemento: na clase de Ciencias, o profesor divide 
ao alumnado en grupos de 4 ou 5 persoas. Cada grupo ten 
que escoller una das principais doenzas como causa de 
morte no noso país. A continuación, deberán realizar un breve 
documental sobre ela: cifras sobre a mortalidade, evolución 
nas últimas décadas, como se desenvolve, como se prevén, 
etcétera. Pódese entrevistar a persoas que a padezan, 
pacientes que a teñan superado, médicos especializados... 
con toda a información e seguindo o guión que deben escribir 
ao principio, edítase e pásase na clase.

Na casa:  preguntan aos pais de que morreron os seus avós 
–no caso de que estean mortos–, os seus tíos avós, os seus 
bisavós, etcétera. Comparan e analizan se foron de doenzas 
similares ou distintas e, se morreron novos, se se puido previr.

Máis: o día 7 de abril, o  Día Mundial da Saúde, organizan un 
pase de documentais  por exemplo, para que o vexan o resto 
de compañeiros de Secundaria.

S S

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6AlQ8dld0Co
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
https://www.semfyc.es/de-que-enferman-y-mueren-las-personas-en-espana/
https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019
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A educación é a clave para poder alcanzar outros moitos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible como os que enumera a ONU no seu programa. Cando 
as persoas poden acceder a unha educación de calidade, poden escapar do ciclo da 
pobreza. Por conseguinte, a educación contribúe a reducir as desigualdades e a lograr 
a igualdade de xénero. Tamén empodera ás persoas de todo o mundo para que leven 
unha vida máis saudable e sostible. A educación é tamén fundamental para fomentar 
a tolerancia entre as persoas, e contribúe a crear sociedades máis pacíficas. 

Na actualidade, aínda estamos moi lonxe da educación universal, é dicir, acceso á 
educación para todas as crianzas e adolescentes do planeta. Máis de 250 millóns de 
rapaces seguen sen ter acceso a ela. As razóns? A falta de profesores capacitados, 
as malas condicións das escolas de moitas zonas do mundo, os problemas de 
desigualdade entre nenos e nenas... No noso país, nas zonas rurais, o acceso ás 
escolas por problemas de distancia, tampouco é sempre doado.

Para salvar estes obstáculos e conseguir a educación universal, precísase investir en 
bolsas educativas, obradoiros de formación para docentes, construción de escolas e 
infraestruturas, unha mellora das subministracións básicas, mellores comunicacións, 
etcétera. Aínda queda un camiño longo por percorrer, mais todo pode ser máis doado 
se todos contribuímos co noso esforzo.

Obxectivo 4.
Educación de calidade.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es
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Trocar para saber.

Obxectivo: todo o mundo ten algo que ensinar aos demais. 
Sexamos activos e fagámolo.

Ideas chave: partillar, trocar e banco do tempo.

Recursos: taboleiro de anuncios, tarxetas, bolígrafo e chinchetas.

Desarrollo: os profesores non son os únicos capacitados para 
ensinar. Todas as persoas temos coñecementos e habilidades 
que, seguro, podemos partillar cos demais. Búscase un taboleiro 
de anuncios de cortiza e os alumnos escriben nas tarxetas que 
habilidades ou coñecementos ofrecen para ensinar: diferentes 
linguas se son bilingües ou trilingües; clases de tenis, ensinar a 
nadar ou xogar ao xadrez; sesións de canto ou zumba; cursos 
de cociña ou de debuxar cómics; etcétera. Todos tenemos 
capacidades e coñecementos que ofrecer.

Na casa: os pais organizan para a escola un obradoiro onde eles 
mesmos ofrecen o que saben facer: un obradoiro de artesanía, 
de bricolaxe, de xardinería, de idiomas, de cociña… cada un 
monta un obradoiro ou unha charla sobre a súa especialidade e, 
grazas a iso, séntense máis valiosos e achegan coñecementos 
de balde á súa comunidade.

Máis: na escola, co profesor de informática, analizamos as apps 
do estilo de “Nextdoor” ou a rede social “Tes sal?”.

S
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Cal é o teu talento?

Obxectivo: potenciar todas as capacidades e habilidades por 
igual.

Ideas chave: intelixencias múltiplas, atención ao individuo, 
todos iguales-todos distintos.

Recursos:  móbiles, cámara de vídeo e programa de edición.

Desenvolvemento: por parellas, os alumnos entrevístanse os 
uns aos outros e grávanse. Teñen que contestar á pregunta: 
Que materia ou temática botan de menos ou cren que 
debería ter máis importancia segundo os seus gustos e as 
súas habilidades, no ensino actual? A danza, tocar a batería, 
aprender a xogar ao xadrez, estudar alemán, máis clases de 
deseño gráfico...? seguro que todos os alumnos teñen algunha 
suxestión.

Na casa:  a través de clases extraescolares, obradoiros en 
centros cívicos, clubs, etcétera, dan saída aos seus intereses 
máis aló da escola.

Máis: ven as entrevistas editadas todas xuntas. Propoñen 
ideas para dar resposta ás diferentes propostas dos alumnos.

11
Unha historia de éxito.

Obxectivo: descubrir historias de esforzo e superación que 
permitiron aos seus protagonistas progresar a través do 
coñecemento.

Ideas chave: compromiso, esforzo, dedicación, constancia e 
perseveranza.

Recursos: tabletas, ordenadores e conexión a Internet.

Desenvolvemento: Que teñen en común Jeff Bezos, creador 
de Amazon, a presentadora Oprah Winfrey ou Leonardo 
DiCaprio? Pois que os tres eran de orixe moi humilde e se 
converteron en persoeiros de fama internacional grazas aos 
estudos, habilidades e o traballo duro e constante. Cada 
alumno busca outra historia similar, dalgún personaxe que lle 
pareza atractivo.

Na casa:  piden aos pais e avós que lles expliquen o caso 
dalgún familiar que fora pobre, e conseguiu subir de clase 
social grazas aos estudos e á perseveranza.

Máis: en Aldeas Infantiles SOS temos testemuños de 
adolescentes e adultos que tiveron unha infancia complicada 
e que mesmo foron vítimas de abusos ou de acoso escolar 
e que son un exemplo de superación. Moitas veces, nestas 
historias de vida a chave foi o apoio dunha rede familiar e a 
posibilidade de seguir formándose no que lles apaixonaba.

S
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Por cuestións de xénero, as desigualdades ás que se enfrontan as rapazas poden 
comezar o día do seu nacemento e a medida que entran na adolescencia, ademais, 
increméntanse. O matrimonio infantil afecta ás nenas moito máis que aos nenos. A 
nivel mundial, case 15 millóns de nenas menores de 18 anos contraen matrimonio 
cada ano, é dicir, unhas 37.000 ao día. Casar novas, ademais, afecta á educación das 
nenas e este feito tradúcese na falta de capacitación e, por tanto, de oportunidades 
para acceder ao mercado de traballo.

Se se facilita a igualdade ás nenas e mulleres no acceso á educación, á atención 
médica, a un traballo decente, equidade salarial, capacidade de decisión e acceso 
aos postos de poder, representación nos procesos de adopción de decisións políticas 
e económicas, liberdade na sexualidade... estaranse impulsando as economías 
sostibles e as sociedades e a humanidade no seu conxunto beneficiaranse ao mesmo 
tempo. Fagámolo realidade.

Obxectivo 5. 
Igualdade de xénero e 
empoderamento.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es
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As miñas heroínas do deporte.

Obxectivo: reivindicar a figura feminina no mundo do deporte, 
onde sufriron un trato moi desigual ata hai moi pouco.

Ideas chave: empoderamiento, reivindicación, sentimento de 
orgullo polos resultados conseguidos.

Recursos: recortes de revistas e xornais de deporte e carteis.

Desenvolvemento: trátase de reivindicar a figura de 
deportistas femininas famosas nos últimos anos no noso 
país: Carolina Marín, campioa mundial de bádminton; Garbiñe 
Muguruza, tenista que ocupou o número 1 do ránking mundial; 
Lidia Valentín, campioa de Europa de halterofilia; o equipo 
nacional feminino de baloncesto, campioas de Europa; 
etcétera. Tráense pósters e recortes de revistas ou periódicos 
nos que aparezan estas deportistas e péganse polas paredes, 
xunto con algún cartel que lembre os seus logros.

Na casa:  cos pais, van ver algún partido de fútbol ou 
baloncesto feminino, un partido de tenis de rapazas, algunha 
proba de artes marciais feminina, etcétera.

Máis: ven este vídeo dunha marca deportiva que reivindica as 
novas xeracións de rapazas deportistas (subtitulado en inglés).

13
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Debate “paridade”

Obxectivo: reflexionar sobre a lei de paridade. Pensades que 
é xusta? E necesaria?

Ideas chave: igualdade de xénero, cotas para evitar as 
desigualdades entre homes e mulleres.

Recursos: mesas, cadeiras e cronómetro.

Desenvolvemento: buscar artigos e documentarse sobre 
as leis de paridade de xénero en todo tipo de ámbitos: 
política, economía, empresa privada e pública, no deporte, 
etcétera, e que axudan a unha maior visibilidade da figura 
feminina, equiparación de soldos, acceso aos cargos de 
mando... Na clase, organizar un debate sobre esta temática: 
os alumnos que están a prol das leis de paridade, defenden 
por que a muller precisa este recoñecemento extra; os que 
están en contra, xustifican por que pensan que as rapazas 
non precisan vantaxes de ningún tipo. É importante que o 
debate se desenvolva con orde e respecto, tanto na orde das 
intervencións como respecto ás opinións que se expresen.

Na casa:  preguntar aos pais cantos  compañeiros e 
compañeiras teñen no seu lugar de traballo e se consideran 
que todos están en igualdade de condicións e teñen os 
mesmos dereitos. 

Máis: a pesar das leis de paridade, as rapazas e mulleres 
seguen en situación de desigualde e desvantaxe. Os alumnos 
buscan datos de salarios na mesma categoría para homes e 
mulleres e pensan máis ideas para superar as diferenzas.

14
Profesión de home ou de muller? 

Obxectivo: reflexionar por que algunhas profesións son 
máis populares entre o xénero feminino e outras máis entre o 
masculino.

Ideas chave: romper con prexuízos establecidos; pensar de 
xeito aberto e fóra do convencional.

Recursos: móbil, cámara de vídeo, programa para editar.
 
Desenvolvemento: por grupos, tratar de contactar con algunha 
persoa adulta que realice un traballo pouco convencional polo 
seu xénero: un home que traballe de enfermeiro, unha muller 
que sexa mecánica de coches, un rapaz que sexa amo de 
casa, unha rapaza bombeira, etcétera. Preguntarlles polos 
obstáculos que atoparon, se hai diferenzas de trato entre os 
compañeiros, desigualdades de salario, etc. Posteriormente 
móstranse as entrevistas na clase. 

Na casa:  pregúntase polo xénero dos distintos oficios e 
profesións cando os pais escolleron a súa opción de traballo 
e comentar sobre se cambiou desde aquela e a que pode ser 
debido.

Máis: na clase, iníciase un debate, consideran que todos 
podemos facer calquera tipo de traballo se se ten a preparación 
axeitada, indistintamente do xénero?

15
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Bloque 2
Construír con outros e forxar alianzas.
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Nun  planeta poboado por 7.500 millóns de persoas, 
cada ser humano é coma un pequeno gran de area 
nunha praia moi extensa, coma unha pinga de auga 
no océano ou un elemento microscópico nun lugar 
xigantesco. Con todo, todas e cada unha das nosas 
accións, aínda que nos parezan irrelevantes, deixan 
pegada. Todos e cada un dos seres humanos que 
habitamos a Terra deixamos un rastro, constante e 
imparable, que dá forma ao noso paso polo planeta. 
Por iso hai que intentar que ese paso sexa o máis 
cooperativo, respectuoso, innovador, creativo e 
intelixente posible, para que todos xuntos avancemos 
ao mesmo compás cara a un futuro estable e 
prometedor para todos os seres vivos.

Para iso, ademais de ser consecuentes e 
comprometidos como individuos, temos que ser 
solidarios, constantes, serios e esixentes como 
sociedade, pola obriga e responsabilidade que 
implica e vivir en países xustos, igualitarios, que 
defendan os dereitos das persoas. Esta igualdade 
pasa por conseguir economías robustas que 
invistan en infraestruturas como transporte, enerxía, 
tecnoloxía da información e das comunicacións, 
etcétera. A enerxía, sen ir máis lonxe, e fundamental 
para case todos os grandes desafíos e oportunidades 
aos que fai fronte o mundo actual. O acceso universal 
á enerxía limpa e renovable é esencial. É vital 
apoiar novas iniciativas para acceder a servizos de 
enerxía modernos, mellorar o rendemento enerxético 
e aumentar o uso de fontes limpas para crear 
comunidades máis sostibles e inclusivas.

O progreso tecnolóxico tamén debe estar na 
base dos esforzos para alcanzar os Obxectivos 
Medioambientais da ONU. Sen tecnoloxía e 
innovación, a industrialización non avanza, e sen 
industrialización, non hai desenvolvemento. É preciso 

investir en produtos de alta tecnoloxía para poñer en 
funcionamento nas producións manufactureiras; e 
tamén é importante aumentar a eficiencia e mellorar 
os servizos de telefonía móbil para que as persoas 
poidan comunicarse.

Outro obxectivo moi importante dentro dos Obxectivos 
Sostibles da ONU para 2030 é mellorar a planificación 
e a xestión dos espazos urbanos do planeta, para 
que sexan máis inclusivos, seguros e sostibles. Para 
o 2030 calcúlase que uns 5.000 millóns de persoas 
vivirán en cidades. Se temos enerxías limpas e 
comunicacións accesibles a todos, será máis doado 
crear as cidades do futuro que queremos, un lugar de 
encontro para vivir e traballar, comerciar e aprender 
en ambientes limpos, verdes, amables e onde se 
multipliquen as oportunidades de progreso. Podemos 
imaxinalas? Pois só temos que traballar para que se 
fagan realidade estes lugares.

Queremos avanzar, progresar. Convidámoste a seguir 
reflexionando cos teus profesores e compañeiros 
sobre o que representa medrar e sobre o que supón 
facelo de xeito desigual, deixando algún atrás, con 
todas as consecuencias que poida traer no longo 
prazo. Seguro que chegades á mesma conclusión 
que os ODS: é un asunto complexo que implica 
moitos niveis de traballo. Será preciso que gobernos, 
institucións, empresas, asociacións, creen alianzas 
para entendérense e construír as bases deste futuro 
imaxinado. E estas alianzas deben construírse sobre 
principios, valores e metas compartidas que coloquen 
a xente e o planeta no centro do discurso, un diálogo 
a nivel global, nacional, rexional e local comprometido 
e solidario. Comprométeste ti tamén a formar parte 
dese futuro de entendemento dando exemplo co teu 
xeito de actuar e relacionarte cos demais?

Primer Ciclo

Ciclo superior

Sostenibilidad

S

S

PC

Bloque 2
Construír con outros e forxar alianzas.
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Durante decenas de anos, os combustibles fósiles como o carbón, o petróleo ou 
o gas foron as principais fontes de produción de enerxía. Pero a queima destes 
combustibles con alto contido en carbono, produciron grandes cantidades de 
gases de efecto invernadoiro, que contribúen ao cambio climático e teñen 
efectos prexudiciais para o benestar da humanidade e o medio ambiente. Hai 
que buscar novas alternativas.

Moitos países levan xa anos apostando por enerxías máis limpas, renovables e 
sostibles, como a hidroeléctrica, a solar ou a eólica, entre outras. Estas deben 
converterse nunha realidade xeneralizada que atinxa todos os recunchos do 
planeta. A ciencia e a tecnoloxía deben seguir traballando, creando e producindo 
sen desgastar, iso é o que significa  sostibilidade. Imos  comprometernos a 
pensar niso,  poñer a creatividade e as mentes máis brillantes e imaxinativas 
para conseguilo. Unímonos ao coñecemento de quen estivo antes que nós (a 
ombreiros de xigantes, como recoñecía Isaac Newton), así que poderemos 
alcanzalo.

Obxectivo 7. 
Enerxía sostible.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Coches eléctricos, cómprome un? 

Obxectivo: ante cambios importantes, sempre hai crítica, 
dúbida e algo de confusión; o debate sempre é necesario para 
ir preparando o terreo.

Ideas chave:  debater, escoitar, pensar, reflexionar, tomar 
decisións, etcétera.

Recursos: mesas, encerado dixital, cronómetro ou reloxo de 
area.

Desenvolvemento: créase unha mesa de debate cun 
moderador que controle as intervencións, os tempos e as 
réplicas sobre os coches eléctricos: Parécelles unha boa opción 
como alternativa aos coches de gasolina ou diésel? Cren que 
se poderán facer longos traxectos con eles?, consideran que 
xa se pode introducir, que xa hai puntos de subministración 
de electricidade abondos para cargalos e incorporalos á 
sociedade de forma masiva? Que supoñería que o 100% do 
parque móbil usara electricidade? Estamos preparados ou 
como podemos estalo? Pensan que se deberían considerar 
outras alternativas, como os coches híbridos ou de biodiésel?

Na casa:  propóñense alternativas ao coche para consumir 
a menor cantidade de carburantes posible; pódese utilizar o 
transporte público, a bicicleta, camiñar, etcétera.

Máis: amósanse vídeos como éste, nos que expertos analizan 
se os coches eléctricos son máis sostibles ou non é o caso.

PC
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Auditoría enerxética do noso instituto. 

Obxectivo: facer un estudo para coñecer se o instituto pode 
ser un edificio máis eficiente, enerxeticamente falando.

Ideas chave: analizar, medir, contar, comparar, extraer 
conclusións...

Recursos: ordenador, tabletas programa de folla de cálculo.

Desenvolvemento: os alumnos visitan todas as aulas e os 
diferentes espazos do instituto e toman nota de todos os 
aparatos e/ou máquinas que empregan enerxía: ordenadores, 
equipos de son, televisores, encerados dixitais, calefacción, 
aire acondicionado, etcétera; se hai comedor, a cociña, o 
microondas, o lavalouzas, a caldeira, etcétera; no salón de 
actos: equipo de son, micrófonos... solicitan á dirección os 
gastos anuais de gas e electricidade do instituto. Con toda 
esa información, preparan unha presentación en Power Point 
e propoñen ideas que farían do instituto un edificio máis 
eficiente: desde a utilización de novas enerxías ao cambio de 
electrodomésticos máis económicos en canto ao consumo.

Na casa:  piden aos pais o manual de instrucións dos 
electrodomésticos do fogar. Len a información referente ao 
consumo.

Máis: créase unha comisión de sustentabilidade con alumnos 
de todos os cursos, que deberán deseñar un plan para a 
escola durante tres anos, para substituír os electrodomésticos 
que máis consomen, mellorar o illamento das aulas para 
gastar menos en climatización, e ata estudar a posibilidade de 
instalar placas solares no tellado. 

S

Enerxía solar e eólica, fontes limpas de 
enerxía.

Obxectivo: entender como funcionan as enerxías sostibles e 
alternativas aos combustibles fósiles.

Ideas chave: informarse con detalle e coñecemento; descubrir 
se se poden empregar a título individual.

Recursos: encerado dixital, móbiles, cámaras e programa de 
edición.

Desenvolvemento: tanto a enerxía solar coma a eólica 
son unha realidade que leva xa moitos anos funcionando 
en diferentes países do mundo; nalgúns casos, ademais, é 
posible o uso das mesmas para o consumo individual. Por 
grupos, os alumnos buscan algún experto ou coñecedor do 
tema que lles explique como as persoas a título persoal poden 
empregar estas enerxías sostibles. Entrevístano, grávano, 
edítase e amósase na clase. Outros buscan tamén ofertas 
deste tipo de enerxía que poden chegar aos nosos fogares e 
valoran o seu custo. 

Na casa:  tanto se viven en pisos como en casas individuais, 
investígase a posibilidade de instalar placas solares co 
obxectivo de obter enerxía para o consumo do fogar.

Máis: mostran vídeos ou artigos que expliquen casos de 
persoas que xa se están beneficiando do uso destas enerxías 
máis limpas e renovables.

PC
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As siglas PIB significan Produto Interior Bruto e é a magnitude que expresa o valor 
monetario da produción de bens e servizos de demanda final dun país ou rexión 
durante un período de tempo determinado. A diferenza dese PIB entre os diferentes 
países que forman parte do planeta é grande abondo; e moitas veces, nun mesmo 
país, aínda que o seu PIB estea entre o dos países máis desenvolvidos, a nivel 
interno a riqueza non está ben repartida, é dicir, hai persoas que acumulan moitos 
bens e cidadáns que viven na pobreza.

Os rapaces temos que comprometernos a loitar por un mundo máis xusto e 
igualitario. O crecemento económico debe ser proporcional para que todas as 
persoas teñan as necesidades básicas cubertas, accedan a traballos de calidade 
e poidamos avanzar unidos todos a unha. As desigualdades económicas só xeran 
conflitos, discriminación, racismo, e problemas para todos. A macroeconomía 
mundial debe entendelo e ter como máximo obxectivo reducir a fenda económica 
entre países e cidadáns, para que sexa cal sexa o país de orixe ou a clase social 
á que se pertenza, a maioría da poboación viva en condicións semellantes.  

Obxectivo 8. 
Crecemento económico.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Microcréditos, o poder de crecemento 
das mulleres e dos rapaces. 

Objetivo: descubrir formas de financiamento alternativo. Falar das 
dificultades ao  iniciar un negocio, empezando polo capital necesario 
para afrontar os primeiros gastos e investimentos. Para que isto non 
sexa un obstáculo, os microcréditos son fundamentais.

Ideas clave: obter axuda para iniciar un proxecto que se confía que 
funcionará; pedir emprestado para arrincar; ser responsable e fiable para 
devolvelo.

Recursos: tableta ou ordenador con conexión a Internet.

Desarrollo: para a revista do instituto ou, simplemente, coma un 
exercicio, escriben un artigo sobre microcréditos: axudas económicas 
que reciben os emprendedores para poñer en marcha o seu proxecto 
cando non dispoñen do capital inicial para levalo adiante. Estes 
microcréditos poden ser da administración pública,  dos bancos, ou do 
sector privado. Contactar con algún negocio de éxito que se iniciará con 
microcréditos e entrevistar á persoa emprendedora. Se é unha muller ou 
un rapaz, pregúntaselles se recibiron un trato especial nas condicións do 
microcrédito. Poden completalo coa visita dalgún familiar ou amigo que 
traballe no sector financeiro e que lles explique de xeito simple algúns 
destes conceptos.

En casa:  nos  países máis pobres os microcréditos teñen un papel 
relevante, porque  permitiron que as persoas máis vulnerables puidesen 
pedir emprestado para comprar unha máquina de coser ou construír 
un forno para facer pan e saír da pobreza, por exemplo. Hai moitas 
reportaxes sobre o tema. Ver un en familia.

Más: ler a biografía do economista de Bangladesh, Muhammad Yunus, 
creador dos microcréditos e Premio Nobel da Paz. Buscan exemplos de 
microcréditos para mulleres nalgúns países en desenvolvemento, cos 
que ser capaces de erguer a economía dunha aldea (potas, máquinas 
de coser...). Tamén en Aldeas Infantiles SOS outorgamos créditos para 
formación ou para iniciar un negocio aos rapaces que formaron parte 
dos nosos programas e teñen que buscar o propio camiño para ter unha 
vida autónoma.

S
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Emprendedores. 
Novas ideas de negocio. 

Obxectivo: os alumnos tamén poden crear os seus propios 
proxectos de empresa ou negocio e tomar as rendas do seu 
futuro.

Ideas chave: estar ben informado, planificar e deixarse 
asesorar.

Recursos: ordenadores, tabletas, programa con folla de 
cálculo, conexión a Internet, etcétera.

Desenvolvemento: pódese traballar por conta allea (para 
outros) ou por conta propia. Se se opta por traballar por conta 
propia e emprender un negocio, antes hai que informarse, 
documentarse e deixarse asesorar. Cada alumno pensa nun 
negocio que lle gustaría facer e desenvolve un plan para 
executalo: busca os permisos que precisa e consulta as leis 
que debe cumprir, un espazo onde desenvolvelo, condicións 
do espazo, plan económico para avaliar se dispón de aforros 
suficientes ou precisa pedir un crédito, etcétera. Cando teña 
toda a información necesaria, organízase un calendario e 
enche a folla de cálculo.

Na casa:  buscar a figura dalgún familiar que sexa emprendedor 
ou autónomo. Pedir que lles explique como iniciou o seu 
negocio, empresa ou proxecto e como foi evolucionando.

Máis:  hai centos de páxinas con consellos para emprendedores. 
Pódense consultar para conseguir asesoramento. Ésta, por 
exemplo, é a do  Goberno de España.  

PC

Falemos de débeda internacional.

Obxectivo: ademais das persoas, en ocasións os países 
tamén piden emprestado diñeiro a outros países. Analizar 
como repercute isto a posteriori nas súas economías.

Ideas chave: os intereses que se pagan ao pedir cartos 
emprestados marcan a economía mundial.

Recursos: ordenadores, tabletas e conexión a Internet.

Desenvolvemento:  na clase do Medio Social, por grupos, 
realízanse infografías que amosan a débeda internacional que 
cada país ten contraída: que países son os que teñen diñeiro 
prestado? Cales son os que emprestan? Cal é a débeda 
contraída? E os intereses? Teñen calendarios establecidos 
para devolver esa débeda? Son factibles os tempos de 
devolución que se marcaron? Cando teñan toda a información 
recollida, compartila co resto dos compañeiros e comentala 
realizando infografías, gráficos explicativos, moi visuais.

Na casa: pedir cartos emprestados aos pais para realizar 
algunha actividade ou comprarse algo que lles preste; os pais 
establecen a débeda que cren que contraen e comunícanllela. 
Aceptan si están de acordo  ou non.

Máis: ler artículos que atopen de especialistas en economía 
que avogan por abolir a débeda externa. Organizar debate 
sobre se ven esta opción factible e se pensan que sería a 
solución para erradicar a pobreza no mundo.
 

S
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O crecemento económico, o desenvolvemento social e a acción contra o cambio 
climático dependen en gran medida do investimento en infraestruturas, os avances 
dunha industrialización sostible e o progreso tecnolóxico. Porén, infraestruturas 
básicas coma as estradas, as tecnoloxías da información e das comunicacións, o 
saneamento, a enerxía eléctrica e a auga seguen sendo escasos nalgúns países 
en desenvolvemento.

 Máis de 2.500 millóns non teñen acceso a servizos básicos de saneamento e 
case 800 millóns carecen de acceso á auga. No mundo, entre 1.000 e 1.150 
millóns de persoas carecen de acceso a servizos de telefonía fiables. Ademais, 
nos países en desenvolvemento, pouco máis do 30% da produción agrícola  
sométese ao procesamento industrial. Para que todas as persoas avancen por 
igual, é fundamental reducir esta fenda tan importante para o desenvolvemento 
económico en todas as sociedades.

Obxectivo 9. 
Industria, innovación 
e infraestruturas.

mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.aldeasinfantiles.es


PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
SECUNDARIA
CURSO 2019-2020

31

Un fogar para cada neno

Tes a ISO 14001?

Obxectivo: os avances tecnolóxicos están obrigados a 
transformar a industria nun sector máis sostible e comprometido 
co medio ambiente. Hai sistemas de calidade que avalían ata 
que punto cumpren cos compromisos do medio ambiente.

Ideas chave: compromiso co planeta e procesos de calidade.

Recursos: cámaras de vídeo, móbil e programas de edición.

Desenvolvemento: os alumnos organízanse por grupos 
e preparan unha reportaxe sobre como a industria busca 
transformarse e ser máis sostible e respectuosa co medio 
ambiente (utilizando novas enerxías, consumindo produtos 
de proximidade, reinvestindo parte dos seus beneficios para 
mellorar a saúde do planeta, etcétera). Pódense empregar 
imaxes de arquivo que descarguen de Internet. Búscanse 50 
empresas que cumpran coa  ISO 14001 (a través das súas 
webs)

Na casa:  imos conseguir a nosa propia ISO, mellorando no que 
poidamos a nosa sostibilidade  e propoñendo ideas para ser 
máis “verdes” no día a día, desde o momento de ir de compras 
ata a limpeza da casa, as vacacións...

Máis: outro enfoque da actividade sería informarse sobre os 
diferentes programas que os países se comprometeron a 
cumprir para ser máis respectuosos co planeta a través de 
diferentes protocolos, convenios e tratados (o Convenio sobre 
a Diversidad Biolóxica de Nairobi 1992; a Convención sobre 
Seguridade Nuclear de Viena 1994; o Protocolo de Kioto de 
1997; etcétera).
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Inventos que moven o mundo. 
Cal será o próximo?

Obxectivo: aínda que  semelle que todo está xa creado, 
sempre hai novas cousas por inventar.

Ideas chave: innovación, creación e novas tecnoloxías.

Recursos: ordenadores, tabletas, programa Prezzi, 
PowerPoint ou similar.

Desenvolvemento:  na clase de Tecnoloxía ou Informática, 
por grupos, facer un repaso dos últimos inventos que se 
incorporaron á sociedade. A continuación, empregando a 
imaxinación, mais tamén o coñecemento empírico, dar forma 
a un novo invento que se poda converter en realidade en 2020.

Na casa:  buscar reportaxes e documentais sobre os inventos 
máis destacados do século  XXI: da intelixencia artificial á 
clonación humana, a robótica e a nanotecnoloxía, entre outros.

Más: ler a biografía dalgún inventor importante como Leonardo 
da Vinci, Thomas Edison ou Mark Zuckerberg.

PC
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Como será o futuro?

Obxectivo: sociedade analóxica, sociedade industrial, 
sociedade da comunicación, dixital... cal será a próxima?

Ideas chave: progreso, innovación e novas tecnoloxías.

Recursos: encerado dixital, televisor, DVD, conexión a 
Internet, etcétera.

Desenvolvemento: organizar un cinefórum un día á semana, 
e emitir películas que imaxinaban o futuro: Star Trek, 2001: 
unha odisea do espazo; Blade Runner; Avatar, etcétera. 
Apuntar nun caderno que cousas se converteron en realidade, 
cales cren que poden acabar pasando nun futuro máis ou 
menos próximo e cales pensan que xamais se transformarán 
en realidade.

Na casa:  cos pais, analizar os avances que nos últimos anos 
se introduciron nas casas: contrólase co móbil a temperatura 
do fogar grazas a unha app; ver imaxes do noso piso a tempo 
real desde calquera lugar grazas a cámaras de seguridade; 
baixar e subir as persianas cun mando a distancia; etcétera.

Máis: conseguir un taboleiro de anuncios e enganchar recortes 
de xornais ou fotografías de obxectos ou avances innovadores 
que vaian descubrindo.
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Xa falamos en obxectivos anteriores, como no “obxectivo do crecemento 
económico”, que as desigualdades entre países non benefician a ninguén ao 
final. Que vantaxes ten un país moi avanzado a nivel tecnolóxico e de innovación 
que lle permite ter unha industria “verde e sostible, se o seu veciño é pobre e non 
pode renovar as súas enerxías máis contaminantes? Pois non tantas vantaxes 
como debería. O planeta vai seguir sufrindo pola contaminación se os esforzos 
non están equilibrados.

Por iso, ten máis sentido que todos andemos da man ao mesmo ritmo. É 
verdade que para algúns países é complicado avanzar ao ritmo do resto da súa 
veciñanza, porque padecen situacións moi inestables debido a conflitos bélicos, 
gobernos autoritarios, etcétera. Estas nacións precisan solucionar problemas 
moi graves que provocan mortes, pobreza e falta de dereitos e igualdade nas 
súas sociedades. Non é nada doado seguir avanzando ante situacións tan 
complexas, pero hai que seguir adiante e nunca darse por vencido.

Obxectivo 10. 
Reducir as 
desigualdades entre 
países.
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Móstrame o reparto da riqueza no mundo.

Obxectivo: visualizar rapidamente as desigualdades económicas 
que existen no planeta.

Ideas chave: entender, comprender e captar cunha soa ollada.

Recursos: ordenadores, tabletas, páxinas de recursos en Internet 
para facer infografías. Libro: Factfulness, de Hans Rosling.

Desenvolvemento: despois de ver os gráficos do libro no 
que aparecen un gran número de infografías para ilustrar as 
desigualdades económicas, os alumnos crean os seus propios 
gráficos intentando ser o máis creativos, explícitos, obxectivos, 
informativos, etcétera, posible. É importante que se entenda que 
datos queren amosar, mais tamén que os reflictan do xeito en 
que se mostren máis cómodos dependendo das súas aptitudes 
e intereses. Cadaquén coa súa destreza especial, sexa co 
ordenador, con colaxes, esculturas, elementos físicos, etcétera.

Na casa:  a través de YouTube buscar algunhas das moi 
interesantes charlas que Hans Rosling deu nas Ted Talk Sessions 
sobre as desigualdades no mundo.

Máis: imprímense  as  infografías en DinA3 e pendúranse pola 
escola. Compartimos a información recollida con todos os nosos 
compañeiros.nuestros compañeros.
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O reto do compañeiro descoñecido. 

Obxectivo: ampliar o noso espectro, ter amplitude de miras e 
coñecer outros puntos de vista.

Ideas chave: compartir, coñecer, curiosidade, 
multiculturalidade, interesarse e enriquecerse.

Recursos: diario, lapis, bolígrafos, móbiles, cámara de vídeo.

Desenvolvemento: durante todo un trimestre e unha vez 
á semana, entrar en contacto con algunha persoa, cultura, 
pensamento ou ideoloxía diferente (ou contraria) á súa a través 
doutras persoas, colectivos, literatura, páxinas web, arte, 
etcétera. Nun diario escribir o que aprenden deses “encontros” 
con outras culturas, o que comparten, o que lles gusta, o que 
non entenden, o que non lles interesa, o que lles parece mal 
aínda que o respecten, etcétera. O diario tamén pode ser 
audiovisual, gravándose cunha cámara de vídeo ou co móbil.

Na casa:  se viven nunha cidade, visitar os lugares que prefiren 
as persoas inmigrantes, xa sexa supermercados de comidas 
doutros países, tendas ambientadas noutras culturas, sitios 
onde van  divertirse, xogar ou bailar… Tamén poden buscar 
información sobre outros países en axencias de viaxes, por 
exemplo, ou en programas de canles de viaxes, historia ou 
culturas.

Máis: compartir os seus diarios e gravacións. Analizar se as 
imaxes preconcibidas que sempre se teñen,  cúmprense ou 
son tópicos sen fundamento.

Cóntanos como se vive alá.  

Obxectivo: coñecer de primeira man como é a vida noutros 
países e culturas.

Ideas chave: ampliar horizontes e recibir información obxectiva 
sen que pasara por filtros.

Recursos: presentador-periodista e salón de actos.

Desenvolvemento: invítase unha persoa doutro país que 
estea de visita na nosa vila ou cidade. Un dos alumnos fai 
de presentador do acto e outro/s encárganse do papel de 
periodista. O convidado explica como é o seu país, os costumes, 
as tradicións, a cultura, pero tamén se  lle pregunta por temas 
como o sistema educativo, a economía, as infraestruturas e os 
avances tecnolóxicos, se se respectan os dereitos do menor, 
das mulleres, dos homosexuais, etcétera.

Na casa:  debido aos movementos migratorios, a maioría das 
persoas teñen veciños doutros países de orixe. Convídamolos 
un día a comer ou a tomar café e interesámonos pola súa 
historia persoal e o seu país de nacemento.

Máis: ao rematarmos a entrevista co invitado, ábrese a 
quenda de preguntas para que os alumnos poidan consultar 
todo aquilo que lles interese saber.

SPC
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Se as veces é complicado convivir nunha aula de 25 ou 30 alumnos, imaxina como 
se complica todo cando falamos dunha escaleira de veciños, un bloque, un barrio... 
unha cidade. Os problemas e a loxística multiplícanse de xeito proporcional.

Na actualidade somos uns 7.500 millóns de persoas no planeta, máis da metade 
vivimos agrupados en cidades. As urbes ocupan o 3% da superficie, e acollen a 
máis do 50% da poboación. Estas cifras tan desequilibradas e descompensadas 
é normal que xeren innumerables problemas por solucionar: xestionar os servizos 
básicos para que todos teñamos luz, auga, gas, telefonía, zonas verdes, comercios, 
centros sanitarios, etcétera.

Aínda así, as cidades seguirán sendo un centro de atracción para humanos de 
todo o planeta. Así que toca repensar o concepto de cidade cun compromiso e 
constancia, a pesar da complexidade e as dificultades que supón: hai que buscar 
solucións para crear un modelo de urbe máis igualitaria, solidaria, sostible e 
amable. Un reto xigante que hai que abordar o antes posible, xa que o crecemento 
é imparable.

Obxectivo 11. 
Cidades sostibles.
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Parar a contaminación.

Obxectivo: pensar e buscar solucións para minimizar un dos 
máximos problemas das cidades: a contaminación.

Ideas chave: buscar enquisas, obter conclusións, pensar 
solucións e opcións, pensar como levalas á práctica.

Recursos: ordenadores, conexión a Internet, programas de 
Power Point ou semellante.

Desenvolvemento:  na clase de Medio Social ou Natural, o 
profesor fará grupos para analizar os niveis de contaminación 
(de gases, acústica, etcétera) dalgunha cidade grande do 
noso país. Buscar estatísticas de polución e accións que xa 
se estean a realizar desde as administracións locais para 
minimizar esta problemática. Estudar a situación global e 
propoñen máis accións preventivas que se poderían facer.

Na casa:  ver cos pais e a familia esta reportaxe sobre as 
cidades máis contaminantes do planeta. Tendo en conta o 
crecemento da poboación e a concentración en grandes urbes, 
que se pode facer?

Máis: contactar con algunha asociación ou entidade local 
relacionada coas infraestruturas e o urbanismo da cidade para 
facerlles chegar as súas ideas.

28
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Un fogar para cada neno

O meu primeiro piso.

Obxectivo: a pesar de que ter acceso a unha vivenda digna 
é un dereito básico, non sempre é tan doado como debería.

Ideas chave: acceso a unha vivenda; trámites para alugar; 
axudas para rapaces para alugar o seu primeiro piso ou casa.

Recursos: ordenadores, tabletas e conexión a Internet.

Desenvolvemento: sempre vivimos na casa dos nosos pais 
pero eles, algunha vez, tamén viviron na casa dos seus e 
decidiron marchar e formar a súa familia, cun novo fogar onde 
vivir.  As casas son importantes e imos ver que se precisa para 
atopar unha para vós. Sabes o que custan? É mellor alugar ou 
mercar? Pódese compartir piso? Custa o mesmo nun barrio 
que  noutro? E se ten máis metros? E un xardín? E transportes 
preto? Simular que buscan piso nunha das plataformas 
de busca máis populares e comprobar se é ou non viable. 
Consultar nunha oficina do Departamento de Xuventude para 
ver que axudas ofrecen aos rapaces relacionadas co acceso 
á vivenda e que requisitos se piden. En Aldeas Infantiles SOS 
preocupámonos moito porque os rapaces que medraron nos 
nosos programas de protección se fagan autónomos e poidan 
ter vivenda a un prezo razoable, polo que lles axudamos con 
prazas en pisos para rapaces.

Na casa:  preguntar aos pais como accederon a súa vivenda 
actual: É de alugueiro? compra? Se é de alugueiro, precisaron 
avais para facer o contrato? Se é de compra, teñen hipoteca? 
Que parte da economía familiar supón o pago mensual da 
vivenda en tanto por cento? etcétera.

Máis: analizar a situación do noso país e as solucións e 
opcións que a administración propón aos rapaces respecto 
do acceso á vivenda comparado con outros países de Europa 
como Alemaña, Inglaterra ou Francia.
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Xentrificación. Onde nos imos vivir?  

Obxectivo: os movementos migratorios fan que cada vez 
cheguen máis persoas doutros países ás cidades. Cada vez 
é maior a demanda de vivendas nas urbes e fai que aumente 
o prezo da vivenda e da vida en xeral. Como afrontar este 
problema?

Ideas chave: acceso á vivenda, aumento do nivel de vida; 
convivencia entre diferentes culturas e xeitos de xestionar o 
turismo nas cidades.

Recursos:  tabletas, folios e bolígrafos.

Desenvolvemento: por grupos, preparar unha enquisa para 
valorar como viven, aceptan e afectan aos veciños orixinais 
do seu barrio, vila ou cidade, a chegada de persoas doutras 
zonas do país ou doutros países de Europa ou do resto do 
países do mundo como turistas, se os hai. Cando comproben 
co profesor que as enquisas están ben feitas para obter a 
información que queren, saen á rúa a facelas. Establecer un 
target aproximado dunhas cen persoas, por exemplo, para 
que sexan minimamente representativas. Recomendámosvos 
poder facelas directamente en tablets desde a web de enquisas  
Survio (con plans de balde).

Na casa: imos intentar explicarlles aos pais (aos avós ou 
irmáns máis novos) o concepto  “xentrificación”, que se define 
coma un proceso de transformación dunha zona ou barrio 
degradado ou de clase baixa, nun lugar de clase media-alta 
ou de prezos altos, por exemplo, polo atractivo que ofrece ao 
turismo.

Máis: tiran resultados das enquisas, analízanas e redactan 
conclusións. Escriben unha memoria resumo do traballo de 
campo realizado e  preséntano na escola ao resto de alumnos 
e profesores para xerar debate. Recomendámosvos entrar 
neste  Observatorio da vivienda.
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En 2015, tal e como xa se comentou en ODS anteriores, os líderes do mundo 
aprobaron a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, cuxa finalidade 
principal, entre outras, é pór fin á pobreza, reducir as desigualdades e combater 
o cambio climático no planeta. En resumo, os líderes da ONU apostaron por estar 
en sintonía e dar exemplo a toda a humanidade que representan, nenos e rapaces 
incluídos.

As alianzas entre todas as partes implicadas son fundamentais para que teñan 
éxito todas as iniciativas, proxectos, propostas, leis, etcétera que se creen 
relacionados con obxectivos para o desenvolvemento sostible. Cómpre a unión 
de todos os participantes que se encargan de manexar os fíos deste planeta, 
boa predisposición para intercambiar coñecemento e compromiso e non saírse do 
camiño da igualdade, as boas prácticas e a sostibilidade . Só esa ruta conducirá 
cara a consecución con éxito duns obxectivos tan prioritarios.

Obxectivo 17.  
Alianzas para todos en 
piña.
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Xornada intercentros.

Obxectivo: todos xuntos temos máis forza; únense enerxías 
positivas para crear proxectos compartidos.

Ideas chave: compartir ideas, traballo en equipo, colaboración, 
entendemento, etcétera.

Recursos: salón de actos, micrófonos, encerado dixital ou 
proxector, etcétera.

Desenvolvemento: xunto co titor da aula, contactar con 
outra escola próxima; proponse a unha aula do mesmo curso 
desa outra escola, realizar unha xornada conxunta: o tema 
da xornada é o “ciberacoso escolar”, unha problemática que 
lles toca de preto pola idade que teñen. Divídense por grupos, 
mesturados con alumnos das dúas escolas, e encárganse de 
escoller temas concretos que desenvolver: debate; preparación 
de vídeo-presentación sobre o tema; organízase un espazo no 
que facer propostas para erradicar este problema, etcétera. Hai 
traballo para todos: produción, edición, creación, decoración, 
etcétera.

Na casa:  propoñer aliarse coa veciñanza da escaleira ou, 
se viven en casas, coa veciñanza da rúa, para organizar a 
limpeza da escaleira ou da rúa, comprar e coidar plantas 
comunais, organizar algunha xuntanza de cando en vez para 
xerar comunidade e vínculos, etcétera.

Máis: presentar a xornada en ambas as dúas escolas; unha 
vez rematada, merendar todos xuntos para celebraren o 
seu traballo en equipo e as novas amizades que tiveron a 
oportunidade de realizar.      
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Aprendizaxe por servizo con persoas 
maiores.

Obxectivo: aprender e traballar na aula sobre bases teóricas 
e mellor levalo á práctica desde o principio.

Ideas chave: aprendendo a través da práctica; coñecemento 
adquirido a través do proceso de traballo.

Recursos: ordenadores, tabletas e conexión a Internet.

Desenvolvemento: na aula de Proxecto ou Traballo de 
Síntese, proponse facer un traballo que implique unha 
aprendizaxe por servizo, é dicir: sexa o que sexa o traballo que 
se vai desenvolver, non pode quedar só nunha faceta teórica; 
ten que levarse á práctica (iso implica escoller un proxecto 
ou traballo que sexa posible), e con el obter uns resultados 
reais e unha conclusión. Propoñémosvos que escollades unha 
entidade cívica do barrio e lles propoñades un intercambio 
coas persoas maiores que van ao Centro de Día. Os rapaces 
prepararán actividades que facer con eles, consultando 
previamente as súas necesidades. Deixar un espazo para que 
as persoas maiores tamén acheguen a súa experiencia en 
distintas áreas ou que poidan explicarlles historias e darlles 
consellos en diferentes temas.

Na casa:  Explican as súas experiencias coas persoas maiores 
e o que extraeron dese traballo da aula, en coñecementos, 
sentimentos, emocións, reflexións…  consideran que ese 
traballo enriqueceu en algo as súas vidas? Enriquecéronse 
tamén eles?

Más: Este traballo será voluntario pero poderá puntuar “extra” 
no apartado de actitude dos seus informes.
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Plataformas pola infancia: a unión fai a 
forza.

Obxectivo: as asociacións, fundacións, entidades non 
gobernamentais, etcétera, tamén se unen. Todas xuntas danse 
apoio e comparten información e soporte.

Ideas chave: intercambio de información, solidariedade e 
pontes de colaboración.

Recursos: ordenadores, tabletas, conexión a Internet, 
programa Prezzi, Power Point ou semellante.

Desenvolvemento: ímosvos presentar varias plataformas das 
que forma parte Aldeas Infantiles SOS para que, por grupos, 
analicedes que fai cada unha delas, en que é diferente, que 
defenden, quen son os seus membros. Cada plataforma 
ocupará unha gran cartolina. Teranse que expoñer unhas 
onda as outras nunha exposición nos corredores do centro 
para que todos as vexan. Son estas: SOS Children’s Villages,  
Plataforma de Infancia; Plataforma de Voluntariado de España, 
y Federación de entidades con Proxectos e pisos asistidos 
(FEPA). 

Na casa:  investigar se é factible ser  voluntarios  nalgunha 
asociación de apoio á infancia; se non é factible, tamén se 
pode colaborar con algunha doazón.

Máis: propoñer a posibilidade de que a escola  colabore de xeito 
periódico ou puntual cunha organización non gobernamental: 
a solidariedade demóstrase actuando.
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Bloque 3
Un planeta para todos.
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Como peche a este programa sobre valores, imos 
facer un repaso dos Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible restantes que a Organización das Nacións 
Unidas se impuxo como reto para o 2030. Para esta 
data falta pouco máis dunha década e, aínda que 
poida semellar que dez anos son  moitos, o tempo 
pasa voando e estamos a falar de obxectivos e retos 
de grande envergadura. Así que todo o mundo ten 
que poñerse “mans á obra”: está en perigo a saúde 
do noso planeta, e non nos podemos permitir que 
enferme. A Terra ten que estar sa e en plena forma, 
para ser o fogar rico, xeneroso e acolledor que foi 
até agora. 

Dous obxectivos moi importantes son os que fan 
referencia á calidade da auga que empregamos 
os humanos e ao estado dos océanos, os mares 
e os ríos. Estes dous obxectivos están conectados 
e fan referencia ao noso “planeta máis azul”, ese 
territorio ocupado por auga e que representa nada 
máis e nada menos que as tres cuartas partes do 
total do territorio. As voces de alarma din que o 
estamos quecendo e contaminando, que se verten 
demasiados residuos nos nosos mares e ríos, que 
non se depuran os residuos como se debería. A 
alarma calou forte entre todos os individuos. Hai 
centos de campañas que traballar para difundir 
a mensaxe de que temos que manter as nosas 
costas limpas; ademais, as empresas cada vez 
son máis conscientes de que non se poden xerar 
tantos residuos e se esforzan  por buscar solucións 
de produción máis sostibles: empregar materias 

máis sostibles, evitar o uso de materiais difíciles de 
reciclar como o plástico ou o poliespán, empregar 
materias primas de proximidade, etcétera. 

Ademais, temos que dedicar unha especial 
atención ás zonas verdes do planeta. Como a 
poboación se multiplicou por cinco nos últimos 200 
anos, cada vez se precisa máis e máis comida para 
alimentar a todos. Por iso tálanse grandes zonas 
de bosques para convertelas en áreas de cultivo, 
estradas, vivendas... que son o hábitat de centos 
de especies vexetais e animais e fonte de osíxeno e 
saúde para os humanos. Non podemos permitirnos 
perdelas. Hai que procurar outro tipo de solución, 
como un reparto máis equitativo. Para que seguir 
cultivando de xeito ilimitado, se cos alimentos que 
en Estados Unidos e Europa se botan cada ano 
ao lixo poderíanse alimentar a todos os que pasan 
fame?

Trátase de termos máis sentido común, de estarmos 
mellor organizados e de comprometérmonos 
co respecto ao medio ambiente. Se ti tamén te 
comprometes a vivir con respecto á natureza 
e a relacionarte con todo o mundo en paz, xa 
estaremos avanzando. Estende o exemplo entre 
todos e, como unha onda, quizais todos nos 
contaxiemos dese compromiso e consigamos que 
o noso planeta siga sendo esa brillante esfera de 
cor verde e azul marabillosa sen temer os efectos 
de vivir sen sostibilidade. Coidar o planeta está nas 
nosas mans.

Primer Ciclo

Ciclo superior

Sostenibilidad

S

S
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O acceso á auga, saneamento e hixiene é un dereito humano, pero aínda 
non está ao alcance de todos. Aínda existen persoas que non dispoñen de 
auga potable no seu día a día; outras carecen de acceso a servizos básicos 
de saneamento, como retretes. Por outra banda, hai que evitar seguir 
vertendo refugallo da actividade humana nos ríos ou no mar sen ningún 
tratamento, porque iso provoca a súa contaminación.

Todos os países teñen que esforzarse para erradicar esta situación: 
construíndo depuradoras que limpen as augas, infraestruturas para 
achegalas a todas as casas, promovendo leis para que os humanos e as 
empresas non ensucien nin vertan lixo nos ríos e mares… Non nos podemos 
permitir contaminar a auga que nos dá a vida. A auga é algo básico e 
universal que debe estar ao alcance de todos os individuos. 

Obxectivo 6. 
Auga e saneamento.
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Campaña de limpeza no noso río.

Obxectivo: manter e coidar o ecosistema que nos rodea, e 
máis en concreto, os ríos, tan importantes para os humanos 
e a natureza.

Ideas chave: limpar, manter, coidar, axudar a que todo 
funcione como debería, etcétera.

Recursos: bolsas de lixo, botas de auga, paus, unha rede con 
pau, tesoiras grandes, etcétera.

Desenvolvemento:  organizar un día de excursión até a beira 
do río máis próximo; non importa que sexa un río pequeno, 
todos son importantes para o noso ecosistema. Divídense en 
grupos e organízanse para limpar diferentes tramos do río. A 
idea é recoller tanto o lixo botado polos humanos, como limpar 
a beira de arbustos, ramas caídas ou pedras, que afecten 
tamén ao percorrido da auga...

Na casa:  xunto coa familia, procúrase por Internet ou a través 
dalgún coñecido, algunha asociación u ONG que se dedique a 
traballar polo medio ambiente, para colaborar con eles dalgún 
xeito.

Máis: poñer carteis na zona onde se estivo limpando, coa 
finalidade de sinalizala, que se manteña en bo estado e que 
non se volva botar lixo.  

PC
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Día mundial da auga.

Obxectivo: a auga é un elemento básico nas nosas vidas e 
na do planeta. Sen auga non existiría a humanidade. Hai que 
darlle o protagonismo que se merece.

Ideas  chave: celebrar, poñer en valor, converter en 
protagonista, etcétera.

Recursos: cartolinas, fotografías, rotuladores, mesas, 
altofalantes, micrófonos, etcétera.

Desenvolvemento: o día 22 de marzo, é o Día Mundial da 
Auga. Divididos por grupos, ese día organízase unha xornada 
completa na escola adicada á auga: no teatro ou no salón de 
actos, prepáranse debates sobre a importancia da auga no 
planeta e o relevante que é economizala; tamén se prepara 
unha exposición con fotografías e ilustracións nas que a 
auga sexa protagonista. Xunto con algún profesor de Física 
ou Química, móntase un obradoiro de experimentos en que a 
auga sexa indispensable; etcétera.

Na casa: entrar nesta web, adicada exclusivamente a deixar 
constancia do valor da auga no noso planeta e todos os perigos 
que a rodean.

Máis: tras as xornadas, e logo dunhas clases para reflexionar, 
os alumnos escriben unhas normas para intentar economizala 
e ser o máis respectuosos posibles co consumo da auga. É 
un elemento ben importante nas nosas vidas e non se pode 
infravalorar só porque nós teñamos un acceso inesgotable a 
ela. Hai que lembrar que non sempre foi así, nin o é en moitos 
outros países do planeta na actualidade.  

S

Visita a unha depuradora de augas.

Obxectivo: coñecer como funciona unha depuradora, unha 
instalación que permite retornar a auga empregada polos 
seres humanos, ao medio ambiente.

Ideas chave: reempregar, reciclar, ciclo da vida, etcétera.

Recursos: cámara de vídeo, móbil, ordenador e programa de 
edición.

Desenvolvemento: como unha actividade máis da materia de 
Física ou Química, organízase, se for posible, unha excursión 
a unha depuradora próxima; durante o percorrido de visita 
ás instalacións, os alumnos deben filmar o proceso que se 
segue para depurar a auga, para logo realizar un pequeno 
documental e mostralo na clase. Tamén hai que estar moi 
atentos para entender a explicación da depuración da auga.

Na casa:  xunto cos pais, buscar información de cantas 
depuradoras existen no noso país e cantos miles de litros se 
depuran cada día.

Máis: de volta á escola, míranse os vídeos que explican como 
crear unha depuradora caseira, como este vídeo; por grupos, 
crear varias depuradoras segundo as instrucións do profesor e 
a información dos vídeos.

PC
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O obxectivo final do consumo e da produción sostible é facer máis e mellores 
cousas con menos recursos. Trátase de reducir ao máximo a utilización 
de materias primas e, grazas a iso, a contaminación da nosa atmosfera. 
Tamén hai que conseguir a cooperación entre os participantes da cadea 
de subministración para ir todos a unha e reducir custos, desde o produtor 
até o consumidor final. E hai que sensibilizar os consumidores mediante a 
educación sobre xeitos de vida sostible.  

Esta sostibilidade ten que ser o teu xeito de vida. Es a xeración do futuro, tes 
unha manchea de información ao tu alcance, e o teu futuro pasa por aprender 
a ser sostible. Aínda que pareza complicado, é máis sinxelo do que semella: 
reducir o consumo innecesario, consumir produtos que se  fabricasen o máis 
preto da casa posible, optar polas compras en tendas de comercio xusto, 
interesarse pola orixe dos produtos, os valores das empresas, etcétera. Nun 
futuro, que está moi preto, o consumo e a produción sostible serán a única 
opción posible.

Obxectivo 12.  
Consumo e produción 
sostibles.
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Comida que se bota a perder.

Obxectivo: analizar canto se tira ou se bota a perder nos 
comercios e pensar en solucións para axustar ese dato. Falar 
de opcións como feiras de segunda man, outlets, aplicacións 
de móbil de revenda, aplicación Too Good to Go, etcétera.

Ideas clave: desaproveitamento, consumo responsable, 
consumo respectuoso, sentido común, reutilización, 
caducidade e análise de cifras.

Recursos: ordenadores, conexión a Internet, programa Excel 
ou similar. 

Desarrollo: na clase de Matemáticas ou Estatística, dividir 
a clase por grupos. Cada grupo ten que escoller algún 
supermercado, hotel ou restaurante, contactar co encargado/
contable e facerlle unha entrevista sobre as entradas e saídas 
de produtos para ver que se vende e que queda en stock, en 
rebaixas, outlet, baixo prezo ou se tira. A información extraída 
introdúcese nunha páxina Excell. O obxectivo é analizar se a 
compra de produtos responde á demanda; se varía moito cada 
día e teñen que tirar cousas. No caso de alimentos, que fan co 
que lles sobra cada día? E co que caduca? Habería algunha 
outra opción para que alguén a puidera aproveitar? 

En casa:  facer unha folla Excel para analizar a cesta da 
compra e o caldeiro do lixo. Axustamos o consumo ao máximo 
para que nada se estrague e haxa que tiralo.

Más:  aos restaurantes, hoteis ou supermercados que teñan 
excedente de comida, propónselles unirse a iniciativas como 
a da “Cesta solidaria” de Aldeas Infantiles SOS, que pon en 
contacto comercios con consumidores que o precisan para 
que lles vendan a baixo prezo alimentos frescos a última hora 
do día.

S
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Analizamos as opcións sostibles e 
ecolóxicas.

Obxectivo: na actualidade, cada vez disponse de máis 
información e pódese consumir de xeito máis respectuoso e 
responsable. Este debe ser o camiño a seguir.

Ideas chave: a información é poder; un consumo responsable 
axuda a ter unha economía máis xusta e igualitaria.

Recursos: cartolinas, perforadora e carpeta.

Desenvolvemento: por grupos, analizaranse diferentes 
produtos de consumo de primeira necesidade que se 
comercializan no mercado xeral: comida, produtos de limpeza, 
roupa, etcétera. Por cada produto que analicen, fan unha ficha 
en que se especifica o lugar e o ano de produción, ingredientes 
ou materias primas, prezo de venda ao público, empresa que o 
produce, breve introdución da empresa en cuestión, etcétera. É 
importante, sobre todo, coñecer os valores éticos da empresa, 
se os ten publicados na súa páxina web –algo cada vez máis 
común- porque nos ha dicir moito dela. As empresas máis 
implicadas nun proceso de produción e de distribución xustos  
márcanse cunha cor verde e un polgar alzado (like).

Na casa:  traer á clase alternativas máis responsables tanto 
polo lugar onde se merca, como pola selección dos produtos 
en canto á súa orixe (comercio xusto,  cooperativismo, 
proximidade…)

Máis: investigar sobre “produtos de proximidade e Km 0”, 
que evitan grandes desprazamentos e, por tanto, implica que 
contaminan menos.

PC

A túa moda, para o mundo.

Obxectivo: dar unha segunda vida ás cousas cando aínda se 
conservan en bo estado.

Ideas chave: reusar, reempregar, reciclar e economía circular.

Recursos: caixas de cartón ou caixas de plástico para 
almacenar.

Desenvolvemento: tráese á aula toda a roupa que quedou 
pequena ou que xa non poñemos (moi importante que todo 
estea en bo estado). Tráense caixas de cartón grandes ou 
de plástico e colócanse nelas a roupa e o calzado. Cando 
xa se recolleu roupa abonda, contáctase con algunha ONG, 
fundación ou entidade que recolla prendas para doazóns ou 
para a venda co ánimo de conseguir fondos para accións 
solidarias. Ademais de non tirar as cousas que aínda non 
están en mal estado, axúdase a persoas necesitadas. Todos 
gañamos.

Na casa:  ademais de doar, tamén se pode colaborar con 
estas empresas comprando nas súas tendas. Ademais de 
solidario, levar roupa de segunda man sempre está de moda. 

Máis: Pódese crear un fondo de roupa de intercambio na 
escola, cun taboeiro de “ofrécese” e “búscase” para que todos 
poidan traer roupa e pedir “nova”. O que para outros xa non é 
interesante, é unha novidade para os mais e pode volver a ter 
unha nova vida. 

S
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Cando se fala de cambio climático, referímonos a que a temperatura global está 
aumentando, debido a iso o xeo dos polos está a desfacerse, e o nivel da auga dos 
océanos está medrando... hai que frear estes cambios, porque o estado natural do 
planeta poderíase ver afectado por eles. Hai que implicarse ao máximo para cambiar 
os nosos hábitos e estilos de vida por outros máis sostibles, e solicitar aos políticos 
e expertos que traballen para cumprir os obxectivos que se puxeron a curto e longo 
prazo para reducir o cambio climático.

O planeta é responsabilidade de todos. Nas nosas mans está participar activamente e 
pedir a distintos niveis que nos escoiten. Hai que preservar a Terra para os humanos 
e todos os seres vivos que a habitan. Un bo exemplo a seguir polo seu compromiso e 
constancia é o de Greta Thunberg, unha rapaza sueca de 15 anos, que está levando 
a cabo a súa campaña de protesta para frear o cambio climático. Se unimos forzas, 
terannos que escoitar. 

Obxectivo 13.
Frear o cambio 
climático.
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Decálogo para deter o quentamento global.

Obxectivo: a pegada ecolóxica é o rastro que cada un dos 
seres humanos deixamos en cuestión de residuos e polución 
ao noso paso polo planeta; hai que ser conscientes diso e xa 
desde adolescentes, minimizar o noso impacto ao máximo.

Ideas chave: pegada de residuos que xeramos, impacto 
ecolóxico e conciencia medioambiental.

Recursos:móbiles, tabletas, ordenadores, conexión a Internet.

Desarrollo: crear un decálogo coas 10 ideas máis importantes 
para frear o cambio climático a diferentes niveis (persoal, 
familiar, escolar, municipal, nacional e internacional) 
e iniciar unha campaña en redes sociais co hashtag 
#amiñapegadaecolóxica; para chegar a este decálogo 
primeiro analizar que poden cambiar dos seus hábitos diarios 
para contaminar o menos posible en todos os sentidos, e, en 
segundo lugar, levalo á práctica: se dixeron que non hai que 
empregar bolsas de plástico, quítanas do seu día a día, se hai 
que aparcar os coches, van á escola andando ou en bici; se 
dixeron que hai que promover a reutilización, entón empregan 
roupa e tecnoloxía de segunda man e libros da biblioteca… 
trátase de que intenten ser coherentes coas súas  peticións. 
Poden utilizalo para dar exemplo e colgar vídeos dos seus 
cambios nas redes sociais.

En casa:  como familia, tamén se pode apoiar esta campaña 
e levala á casa, aos respectivos traballos ou asinar as súas 
peticións para que se sintan apoiados e sexan máis persoas 
as que lles dan validez e voz. 

Más: implicar na campaña outras aulas da escola e mesmo a 
amigos doutras escolas.  Cantos máis sexan, máis importantes 
e destacados serán os seus logros.
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Test de pegada ecolóxica.

Obxectivo: pasar da abstracción ao concreto; cada individuo 
deixa un rastro de residuos ao seu paso polo planeta. Tomemos 
conciencia diso e intentemos minimizalo con compromiso e bos 
hábitos que se transformen en estilos de vida.

Ideas chave: compromiso co planeta e cunha actitude 
responsable fronte ao consumo e aos residuos.

Recursos: ordenadores, tabletas, conexión a Internet, Excel ou 
programa similar.

Desenvolvemento: na clase de Medio Natural ou Titoría, 
realizar un test do impacto que o ser humano causa ao seu 
paso polo planeta, tamén coñecido como “pegada ecolóxica”. 
Hai moitos test sobre o tema en Internet, un deles, por 
exemplo, é www.tuhuellaecologica.org. Seguro que non 
coñeces a resposta a todas as preguntas. Pide axuda aos 
pais ou ao profesor. Unha vez rematado, analízanse os 
resultados.

Na casa:  facer o test os pais e os irmáns. Cos resultados, 
calculamos o impacto do noso paso polo planeta como familia. 
Analizamos o resultado e vemos que se pode mellorar. Seguro 
que hai moita marxe de manobra para facelo mellor.

Máis: nun excel, presentar catro entradas: enerxía, auga, 
transporte e residuos. Tendo en conta os resultados do conxunto 
da clase, vemos que se pode mellorar como grupo en cada un 
dos apartados. Apuntar no Excel para facer o seguimento de que 
estes propósitos de cambio non queden só en boas intencións. 
O compromiso, nestes momentos, é a chave.

Plantamos árbores no noso instituto.

Obxectivo: plantar sementes ou talos, para que no futuro 
medren e se convertan en árbores que proporcionen osíxeno 
e zonas verdes ás nosas vilas, cidades e ao planeta.

Ideas chave: plantar hoxe para recoller mañá e repoboar o 
planeta de zonas verdes.

Recursos: sementes, talos, terra, fertilizante e espazo no que 
realizar a plantación.

Desenvolvemento: organizae unha plantación de árboles; 
se hai algún espazo na escola, mellor que mellor. Se non hai 
espazo na escola, pídese permiso para facelo nun parque, 
nuns xardíns ou ás aforas da nosa vila. Búscanse sementes 
ou talos dalgunha especie autóctona que se adapte ben ao 
noso hábitat, e plántase, engadindo algo de terra e fertilizante. 
Non é tan importante a cantidade como o xesto de facelo.

Na casa:  en familia, plantar plantas: poden ser decorativas 
ou que produzan algunha froita ou hortaliza como tomates, 
amorodos, patacas, etcétera.

Máis: o compromiso pasa por coidar de xeito constante 
o que plantaron para que chegue a medrar e dar froitos. 
Organízanse  para levar esta plantación durante o curso, 
formando grupos que se alternan mes a mes no seu coidado. 
Poden pedir a axuda de expertos (xardineiros, garden center) 
se xorden problemas. En Aldeas Infantiles SOS tamén os 
nosos programas sementan anualmente para recordarnos a 
importancia de estar en contacto coa natureza e a sostibilidade. 

S S
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Os océanos cobren as tres cuartas partes da superficie da Terra e conteñen 
o 97 por cento da auga. A súa temperatura, a química, as correntes e a vida 
moven sistemas que fan que a Terra sexa habitable para a humanidade. As 
nosas precipitacións, a auga potable, o clima, o tempo, as costas, gran parte 
dos nosos alimentos e até o osíxeno do aire que respiramos proveñen, en última 
instancia do mar. Historicamente, ademais, os océanos e os mares foron canles 
vitais de comercio e transporte.

Porén, na actualidade, existe unha continua deterioración das augas da costa 
debido á contaminación e á acidificación dos océanos que está tendo un efecto 
adverso sobre o funcionamento dos ecosistemas e a biodiversidade, e que 
tamén está afectando negativamente á pesca de pequena escala. Evitemos que 
as cousas empeoren. Chegou o momento de pensar en azul, de reclamar aos 
políticos que a través das leis prohiban o vertido de residuos e se depuren as 
augas; e de xeito individual, cada vez que vaiamos á praia ou ao río, manteñámolo 
en perfecto estado xerando cero residuos para seguir gozándoos durante moito  
tempo.

Obxectivo 14. 
Océanos limpos.
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O octavo continente.

Obxectivo: difundir os riscos de empregar produtos altamente 
contaminantes e difíciles de reciclar que terminan nos mares e 
océanos, que funcionan como  vertedoiro. Coñecer mellor como 
funcionan as correntes mariñas a nivel oceánico.

Ideas chave: reclamar a atención de todos os seres humanos; o 
mar non é un vertedoiro, é fonte de vida, e o fogar de millóns de 
seres vivos e estámolo destruíndo.

Recursos: cámara de vídeo, móbil e programas de edición de 
vídeo.

Desenvolvemento: por grupos,  dividiranse para realizar un 
documental audiovisual sobre o “8º continente ou a sopa plástica”, 
unha masa xigantesca de plástico e lixo que os humanos levan 
anos vertendo no mar. No documental teñen que analizar todas 
as consecuencias negativas desta grave situación: a auga 
contamínase e non se pode tratar para convertela en potable; 
as especies mariñas morren ao acabar engulindo parte deses 
residuos; a flora mariña vese afectada e desaparece, etcétera. 

Na casa:  mirar unha charla Ted na que David Katz achega unha 
solución para eliminar o plástico de océanos e mares. A charla 
está en inglés (con posibilidade de subtítulos), así aproveitan 
tamén para practicar o listening.

Máis: facer un pase de todos os documentais. Ao final, organízase 
un debate coas posibles opcións que propoñen para intentar 
atopar unha solución ao problema. Gravan o debate e sóbeno ao 
Youtube. Se se atreven, o coloquio ten lugar en inglés e así máis 
persoas poderán tomar nota das súas observacións. 

S
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Adopta unha praia.

Obxectivo: manter limpa a costa, as praias e os cursos 
fluviais; todos somos responsables de que estean no mellor 
estado posible de conservación.

Ideas chave: compromiso de non ensuciar e manter limpos de 
sucidade as costas, os mares e os ríos.

Recursos: botas de auga, bolsas de reciclaxe de lixo grandes, 
redes de pesca con pau, etcétera.

Desenvolvemento: decídese adoptar un espazo mariño 
ao que se poida acceder como grupo, como unha praia ou 
unha zona de costa e, se non pode ser, un curso fluvial. Ese 
espazo será a súa responsabilidade e comprometeranse co 
seu coidado, individualmente e en grupo. Organizarase unha 
excursión para coñecelo mellor e mantelo coidado. Un grupo 
analizará especies animais, outro fará o mesmo coas plantas, 
outro coa utilización humana do espazo... a idea é que esta 
visita se repita varias veces ao ano para poder observar os 
cambios, poder realizar accións de limpeza, de repoboación, 
de promoción e chegar a identificarse con el e sentirse 
responsable da súa boa saúde.

Na casa:  falar das praias e mares que visitaron en familia, 
nacionais e internacionais, para comparar a súa limpeza, 
o coidado da area, do fondo mariño... Tamén falar de como 
se podería mellorar a calidade das nosas praias ou como se 
podería contribuír de xeito máis directo a mellorar a limpeza 
dos mares e océanos. 

Máis: facer un inventario dos envases e demais obxectos 
vertidos ao mar ou ao río, a través dunha app que axude a 
contabilizar os residuos.

Pensar en azul.

Obxectivo: hai moitas especies mariñas en perigo de 
extinción, tanto entre as plantas coma entre os peixes. Hai que 
salvalos inmediatamente.

Ideas chave: preservar todas as especies mariñas; prohibir 
a pesca ou o comercio de exemplares en perigo de extinción.

Recursos: móbiles, tabletas, ordenador e conexión a Internet.

Desenvolvemento: iniciar unha campaña a través das redes 
sociais, Instagram, Facebook ou Twitter, publicando fotos 
de especies mariñas en peligro debido ao consumo ou o 
seu comercio para decorar en acuarios. A idea é falar delas 
e incluír unha curiosidade ou dato descoñecido para facelas 
máis interesantes e espertar máis empatía. Crear un hashtag 
para a campaña.

Na casa:  acompañar os pais ao mercado de peixe e visitar 
os postos para comprobar as especies de peixe ou marisco 
que se venden. Poden preguntar aos peixeiros cales son as 
especies en perigo ou as prohibicións de venda por tamaños 
ou épocas. 

Máis: ademais das fotos das especies mariñas, tamén publicar 
vídeos ou artigos relacionados coa temática, e leis que atopen 
que denuncien a pesca ou comercio non apropiados.

SPC
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Máis do 30% da superficie terrestre está cuberta por fragas e selvas. Son hábitats 
ben importantes porque albergan milleiros de especies de animais e seres vivos. 
Ademais, son os grandes pulmóns do planeta, grazas ao oxíxeno que xeran. Por se 
fora pouco proporciónannos alimentos ás persoas e aos animais, materiais para a 
construción e para elaborar milleiros de produtos, desde roupas a medicinas.

Actualmente, desapareceu xa o equivalente á extensión dunha cuarta parte do 
territorio de España de bosques do planeta. Este espazos sen bosques transfórmanse 
en zonas áridas e desertas. Por sorte, un 15% da terra atópase actualmente baixo 
a protección, e os gobernos, as ONGs e moitas persoas, seguen a traballar para 
que se protexan os ecosistemas da Terra. Hai que poñer límites á corta de árbores, 
procurar novas materias primas alternativas, respectar e protexer os ecosistemas... 
Únete ti tamén a ese compromiso coa parte verde do noso planeta.

Obxectivo 15. 
Ecosistemas sans: 
bosques, desertización e 
diversidade biolóxica.
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Participamos nunha horta urbana.

Obxectivo: participar no mantemento dunha horta, xa sexa 
urbana ou rural. Todas valen.

Ideas chave:  aprender a coidar as plantas, ter compromiso 
coas tarefas que implican.

Recursos: luvas, pequena pa, restrelo e regadeira.

Desenvolvemento: coa axuda dos profesores e das familias, 
buscar algunha horta colectiva dalgunha entidade veciña no 
que participar como voluntarios ou, senón hai ningún, intentar 
crear un espazo propio no centro, onde tamén colaboren as 
persoas do barrio. O obxectivo e entenderen de onde xorden 
as plantas, que coidados precisan  e recoñeceren especies de 
froitas, hortalizas e legumes no seu hábitat natural.

Na casa:  se viven nunha cidade, crear unha horta no propio 
balcón ou accédese a algunha horta urbana do barrio que xa 
funcione.

Máis: nas épocas  nas que haxa colleita, lévanse á casa os 
alimentos que lles ofrezan os adultos da súa horta e cómenos 
coa familia. Seguro que lles saben estupendos.
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Gústanos a dieta mediterránea.

Obxectivo: introducir máis froita, verdura e legumes na nosa 
dieta, rescatar a dieta mediterránea e reducir a carne polo seu 
impacto medioambiental.

Ideas chave: cambios de hábitos, dieta saudable  e reducir a 
contaminación.

Recursos: cartolinas, a poder ser que sexan reciclables ou 
recicladas, cores e lapis.

Desenvolvemento: elaborar un calendario semanal coas 
comidas que farán: almorzo, xantar, merenda e cea. O obxectivo 
é introducir, seguindo as pautas da dieta mediterránea 
recoñecida a nivel mundial como unha das máis saudables, 
máis froita, verdura, legumes, froitos secos, etcétera, na dieta 
diaria. Deste xeito, ao reducir o consumo de carne, reducirase 
a contaminación do planeta, porque a cría de animais, como 
as vacas, pode chegar a contaminar máis que os automóbiles.

Na casa:  levar a cartolina á casa e cos pais procurar receitas 
para introducir ese aumento de verduras, froita, legumes e 
froitos secos, nos pratos diarios. 

Máis: segundo os biólogos, a produción intensiva de carne 
contamina as augas, xera residuos químicos, gases perigosos 
procedentes do esterco (óxido nitroso) e do sistema dixestivo 
(metano). Búscase o tanto por cento que supoñen de gases de 
efecto invernadoiro en diferentes países do mundo.

PC

47 Empresas de produtos reciclados que 
funcionan.

Obxectivo: darlles unha nova vida aos obxectos que se poidan 
reciclar, entender o concepto de economía circular como un 
proceso de sostibilidade e reutilización dos recursos.

Ideas chave: reusar, reempregar, reciclar e economía circular.

Recursos: botellas de plástico, latas, hules, cortinas de baño 
de plástico, palliñas de plástico, vasos de plástico, aparatos 
que xa non funcionan, mobles vellos e roupa usada.

Desenvolvemento: na aula de Educación artística ou de 
Economía, organizar os alumnos por grupos. O obxectivo é 
crear algún produto, servizo ou empresa que utilice obxectos 
que xa foran usados para darlles unha segunda vida, 
converténdoos en  novos ítems. Deste xeito, conséguense 
dúas cousas ao mesmo tempo: evítase xerar residuos e créase 
un novo obxecto ao que se lle volve dar unha vida. 

Na casa:  propoñer que cando teñan que facer un agasallo 
a algún amigo ou familiar, comprar obxectos en tendas de 
produtos reciclados ou antigos recuperados. Se na súa cidade 
ou vila non hai ningunha, pódese comprar online.

Máis: para inspirarse, entrar na web de empresas como 
Ecoalf, que vende traxes de baño fabricados con redes de 
pesca ou flip-flops fabricados con pneumáticos reciclados; 
ou as empresas Vaho o Demano, que fan bolsas e bolsos 
reciclando lonas publicitarias, pneumáticos, paraugas ou velas 
de kitesurf, entre moitas outras cousas.
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Para que as cousas funcionen no noso planeta, é indispensable que as persoas 
sexan xustas e que os países vivan en situacións de estabilidade e de paz. Se se 
producen inxustizas, os individuos enfádanse, pelexan, inician as guerras e xa nada 
funciona. Pois, a outra escala, no noso mundo pasa exactamente o mesmo.

Se non somos xustos e respectuosos entre nós (insultámonos, rímonos uns dos 
outros, escribimos comentarios desagradables nas redes, etcétera), a harmonía da 
aula vaise crebar e imos comezar a pelexar. Entón, crearanse bandos, uns criticarán 
a outros, haberá reproches, persoas que sufran acoso escolar, etcétera. Todo isto 
é innecesario. Pensa niso tranquilamente. É moito mellor vivir a túa vida de xeito 
respectuoso e sendo amable co resto, denunciando as inxustizas e as situacións de 
acoso escolar para que ao final ninguén sufra e todos xuntos sexamos un gran grupo 
de amigos que gocemos da nosa compañía.

Obxectivo 16. 
Paz e xustiza.
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STOP Acoso Escolar.

Obxectivo: acabar con calquera tipo de violencia nas aulas ou 
situación de acoso escolar físico ou a través das redes sociais.

Ideas chave: erradicar por completo o acoso escolar das 
aulas.

Recursos: Protocolo da comunidade autónoma, do concello e 
do centro contra o acoso escolar. 

Desenvolvemento: escóllese un grupo de alumnos que 
formarán unha “comisión contra o acoso escolar” na aula. Se 
alguén sofre algún trato inxusto, é insultado ou tratado de malas 
maneiras a nivel físico ou nas redes sociais, debe denunciar 
á comisión. Estes, como mediadores, deben falar coas dúas 
partes, reflexionar sobre o que pasou, intentar conciliar ou 
conseguir que se pida desculpas e alcanzar o compromiso de 
que non volva a suceder.

Na casa:  buscan libros sobre acoso escolar, como Y luego 
ganas tú, #Famous, El diario de Julia Jones, entre moitos 
outros.

Máis: tras a reunión coa Comisión, as persoas implicadas 
no conflito realizarán algunha actividade conxunta para xerar 
vínculos máis estables de amizade. A Comisión decide que 
deben facer.

PC
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Homes e mulleres, un gran equipo.  

Obxectivo: normalizar as relacións entre rapaces e rapazas; 
todos somos iguais.

Ideas chave: igualdade de xénero, xustiza nas relacións, 
amor e control.

Recursos: equipo de son, mesas de ping-pong, xogos de 
mesa, etcétera. 

Desenvolvemento: por parellas mixtas, mellor se as persoas 
non teñen moita relación habitualmente, deben realizar algún 
taller ou participar nalgunha acción lúdica onde haxa que 
facer acordos para funcionar xuntos como un equipo: algún 
baile por parellas, unha partida de dobres de ping-pong, unha 
competición deportiva, unha partida de Monopoly, de Trivial, 
do xogo das películas ou do Pictionary, que requira certa 
complicidade e espírito de equipo

Na casa:  a loita pola igualdade de xénero iníciase no fogar. 
Pintar un cadro para o vestíbulo da casa cun lema que reflicta 
o que nos representa, as nosas “regras” en familia. Emprega 
estas como inspiración.  

Máis: despois da experiencia, escribir unha pequena redacción 
sobre as cualidades da súa nova parella e o que aprenderon 
ou lles gustou de pasar tempo con ela, desde o punto de vista 
construtivo.
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Apunta a túa clase á VII Xornada Nacional de Rapaces!
Cada ano, este proxecto pecha cunha actividade viva e 
colaborativa na que participan un rapaz e un profesor de cada 
Comunidade Autónoma: a Xornada Nacional de Rapaces.

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

En cada Comunidade Autónoma participa un colexio, que pode 
levar un alumno e un profesor.

Esta Xornada é unha experiencia moi rica, na que o encontro 
de 17 centros educativos de distintas realidades xeográficos e 
xeitos de traballar resulta excepcional. Permítevos compartir 
un día con outros docentes, orientadores e alumnos que 
teñen moito en común e moitas ganas de compartir. E teñen 
un enorme interese na educación en valores, como Aldeas 
Infantiles SOS. Se queres máis información ou directamente 
solicitar praza na Xornada Nacional de Rapaces, podes 
enviar un correo electrónico á coordinación do programa 
(amelialopez@aldeasinfantiles.es). Ou chamar ao teléfono de 
asesoramento permanente 

670 696 588
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Quen somos?
Aldeas Infantiles SOS é unha organización 
internacional privada, de axuda á infancia, sen ánimo 
de lucro, interconfesional e independente de toda 
orientación política, fundada en Imst (Austria) e ten 
presenza en 136 países e territorios.

Premio Princesa de Asturias da Concordia 2016.

O noso labor céntrase no desenvolvemento do neno ata que chega a ser unha 
persoa autosuficiente e integrada na sociedade. Traballamos para fortalecer as 
familias vulnerables, de xeito que poidan atender adecuadamente os seus fillos; 
protexemos os nenos que non poden vivir cos seus pais, brindámoslles un medio 
familiar protector no que poidan medrar sentíndose queridos e respectados, e 
acompañamos os rapaces no seu proceso de autonomía e independencia.

No mundo existen 559 Aldeas Infantiles SOS, coordinadas por SOS 
Children’s Villages International (Aldeas Infantiles SOS Internacional), que é a 
federación de todas as Asociacións Nacionais de Aldeas Infantiles SOS.

Entre as Aldeas, as Residencias de Rapaces e os Programas de Fortalecemento 
Familiar aténdese  a un total de 570.100 nenos, rapaces e familias.

Conta ademais con 628 Colexios, Centros de Educación Infantil, Centros 
Sociais e Centros de Formación Profesional, que atenden a 265.700 nenos e 
rapaces.

Ofrece 776.200 tratamentos médicos nos 59 hospitais SOS e conta con 
1.635.724 beneficiarios nos 38 Programas de Atención de Emerxencias SOS 
no mundo.

“Creo na capacidade do ser humano para superalo todo, mesmo un 
abandono na infancia”

Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España
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Un fogar para cada neno

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, Illas Baleares, Madrid e Valencia e 
proximamente estaremos en La Rioja (Logroño) a través de:

Programas de Protección
En convenio coas Comunidades Autónomas garantirán un 
medio familiar cando o núcleo biolóxico non o permita en:: 
Unha familia SOS: cando o neno non pode vivir coa súa 
familia, ofrecémoslle un medio protector nunha familia SOS: 
cunha persoa de referencia estable (nai SOS), que lle ofrece 
os coidados, o afecto e a formación precisos para o seu 
desenvolvemento integral.
Cada familia SOS vive nunha casa de Aldea Infantil SOS. 
Cada Aldea está formada por un xunto de fogares onde residen 
grupos de irmáns, garantindo a non separación dos mesmos.
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, 
valorando sempre o interese do menor, dos pais biolóxicos e 
das familias que acollen.
Programa de Primeira Acollida e Valoración: é un recurso 
especializado que ofrece  atención temporal e con carácter 
de urxencia aos nenos e adolescentes en grave situación de 
vulnerabilidade, mentres se determina á medida o recurso de 
protección máis axeitado en cada caso.

Programas de Rapaces

O noso traballo non remata coa maioría de idade dos rapaces. 
Continuamos acompañándoos, se eles así o queren, no 
seu proceso de desenvolvemento. Dáse resposta as súas 
necesidades individuais, se lles presta o apoio necesario e se 
lles forma ata acadar a súa integración social e laboral.

Programas de Prevención 
Son programas de fortalecemento familiar que dan apoio ás 
familias vulnerables para mellorar as súas condicións de vida e 
axudalas a coidar mellor dos seus fillos O obxectivo é que pais 
e fillos non teñan que separarse. 

Algúns destes programas son os Centros de Día,  as Escolas 
Infantís, ou as Aulas de Familias.

Academia SOS 
É a encargada da formación, a xestión do coñecemento, a 
investigación e o sistema de xestión de calidade da organización. 
Grazas a ela, garantise a formación inicial e continua de todos 
os profesionais e realiza unha labor de analise da realidade 
para ofrecer respostas eficaces ás situacións actuais.

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

Latinoamérica e África

Aldeas Infantiles SOS de España financia 16 programas de 
protección e fortalecemento familiar na América latina: Mar da 
Plata (A Arxentina); Tiquipaya (Bolivia); Ricaurte e Portoviejo 
(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 2 en África: Louga e 
Ziguinchor (O Senegal).

Tamén colaboramos no 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 
cirúrxica aos nenos na Guinea ecuatorial, con 964 intervencións 
o pasado ano. 

En total, o número de nenos e rapaces atendidos por Aldeas 
Infantiles SOS de España en 2018 foi de 33.734 (9.973 en 
España e 23.761 en América latina e África).

Se quere máis información sobre a labor de Aldeas 
Infantiles SOS visite a nosa páxina:

www.aldeasinfantiles.es
Teléfono de asesoramento permanente do 
programa educativo:

670 696 588
E para máis información sobre Aldeas Infantiles SOS: 

                             902 332 222
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