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O valor da igualdade
Párate para pensar 2018-2019

Unha vez transcorridos 22 anos da inauguración do curso con este proxecto, resulta tentador comezar este saúdo co comodín “Outro ano 
máis...”. Mais non, non podemos facelo. Porque nunca é un ano máis. Sempre é un ano novo e especial, en que imos descubrir moito, imos  
ilusionármonos e comezar de cero. Cando menos para nós é deste xeito. Cada curso, aínda que levemos máis de dúas décadas, é unha 
nova oportunidade de traballarmos convosco e co voso alumnado para seguir construíndo a educación en valores, incidindo dalgún xeito 
en facer un mundo máis xusto —aderezado cos obxectivos para o desenvolvemento da ONU— e poñendo o noso grao de area para previr 
a violencia desde a infancia en todas as súas formas.

Seguindo a liña dos cursos anteriores, en que abordamos o 
tema do acoso escolar e da prevención da violencia a través 
do fortalecemento dos vínculos do respecto, convivencia e 
confianza entre os nenos, no presente curso imos un paso máis 
aló para traballar o valor da igualdade. Porque vemos que tanto 
o respecto como a confianza requiren deste valor para poder 
medrar. Sen sentírmonos iguais aos demais, sen establecermos 
relacións desde a igualdade e sen crearmos un mundo onde 
todos vivamos en igualdade, nada serve. Calquera acoso existe 
porque un individuo se sente superior a outro e cre que é posible 
sometelo, e porque alguén, noutro lado, se sente inferior e 
acepta ou soporta ser sometido.

Este ano imos traballar o valor da igualdade,  non para 
homoxeneizar se non contrapoñendo sempre outro gran valor 
coma é a unicidade, o ser único e irrepetible, conformando unha 
sociedade de persoas diversas pero iguais á vez. Tampouco 
queremos obviar desde este programa as diferenzas que a 
miúdo se estabelecen de xeito implícito na nosa sociedade por 
cuestións de xénero, nin deixar de falar dun tema moi importante 
para os que traballamos coa infancia máis desfavorecida: a 
igualdade de oportunidades para todos.

Finalmente, quero darvos as grazas polas continuas achegas, 
que nos axudan a que o noso programa se adapte ás vosas 
necesidades ano tras ano. Grazas a elas veredes que este 
curso incorporamos as novas tecnoloxías de aprendizaxe que 
xa levamos introducindo nos nosos propios programas de 
protección e prevención para a infancia vulnerable. O traballo 
desde as intelixencias múltiples ofrécenos a posibilidade de 
rescatar o mellor de cada persoa e facela sentir valiosa para 
si mesma e para a sociedade, e as dinámicas en espazos de 
intercambio entre idades amosounos grandes virtudes, como 
o feito de respectar os distintos ritmos de aprendizaxe ou de 
reforzar o sentimento de pertenza ou a imitación dos mellores 
modelos entre iguais. Animámosvos a potencialo tamén nas 
vosas escolas e a comprobar as súas moitas vantaxes. 

Recibide un agarimoso saúdo. Esperamos que poidades asistir 
as xuntanzas de Deputados por un Día nos vosos parlamentos 
autonómicos, onde os rapaces terán a oportunidade de dar voz 
pública ás súas reflexións e exercer o seu dereito a participaren e 
votaren compromisos que asumir para construír unha sociedade 
máis igualitaria.

50 Titorías con sentido para todos os ciclos educativos

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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¿Como podedes empregar este programa?
50 titorías 
para todos os gustos

Cada actividade está pensada para ser 
desenvolta nunha sesión (1 clase de 50 
minutos), aínda que moitas se prestan a 
alongalas en varias sesións se se quere 
profundar.

Podedes incorporar as actividades de xeito 
progresivo, empregando en cada trimestre 
actividades de cada un dos tres bloques 
temáticos. É dicir, actividades do bloque 1 
“Son único, son igual aos demais” no primeiro 
trimestre outubro-decembro; actividades do 
bloque 2  no segundo e do bloque 3 no terceiro. 

Podedes escoller actividades salteadas para 
diferentes tipos de ámbito, desde a titoría ata 
as clases dunha área curricular concreta, como 
lingua, coñecemento do medio, educación 
artística, musical, etc.

Podedes concertar a utilización do programa 
nunha Semana Cultural sobre a Igualdade. 

Podedes seguir un dos catro novos itinerarios 
propostos,  quer sexa o de xénero,  quer sexa 
o de intelixencias múltiples ou o do espazo de 
intercambio entre cursos e ciclos.

Actividades
“Vaia dilema!”
O noso programa conta con complementos en liña  
como “Vaia dilema”, que propón dilemas morais 
segundo a metodoloxía do pedagogo Manuel 
Segura. Desde situacións cotiás achegámonos a 
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 
de seguro vos han resultar moi prácticas.

Actividade 
“Xornalista por un día”
Gustaríanos que nas escolas coñezades un 
pouco máis o labor que facemos desde Aldeas 
Infantiles SOS cos cativos e rapaces do noso 
país que se atopan en situación de desprotección 
ou de vulnerabilidade. Incorporamos a actividade 
que chamaremos “Xornalistas por un día” para, 
desde unha metodoloxía activa, pedirdes aos 
vosos cativos que procuren máis sobre este 
traballo e estas situacións. Como se fosen 
reporteiros, aprenderán a buscar información, 
facer entrevistas ou enquisas.

Os obxectivos 
para o 2030 da ONU

En Aldeas Infantiles SOS aceptamos o desafío 
de asegurar un futuro xusto e atractivo para 
os cativos máis vulnerables. A consecución do 
desenvolvemento sustentable en 2030 a partir 
dos obxectivos definidos pola Organización das 
Nacións Unidas requirirá dun compromiso renovado 
en materia de alianza entre ONG, gobernos 
e sector privado. Os obxectivos 1 (erradicar a 
pobreza), 4 (educación de calidade); 8 (traballo 
digno e crecemento económico); 10 (redución das 
desigualdades) e 16 (paz, xustiza e institucións 
sólidas) están directamente relacionados con 
Aldeas e son parte principal da nosa propia 
estratexia de atención á infancia.

Lograrmos a cooperación de toda a sociedade e 
apoiarmos a participación de nenos e rapaces é 
primordial neste proceso. Neste eido, os programas 
de educación en valores de Aldeas Infantiles SOS 
súmanse a este reto, en especial na consecución 
do obxectivo 4  garantir unha educación inclusiva 
e equitativa de calidade e promover oportunidades 
de aprendizaxe permanente para todos. 

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/07/alineacion-con-los-ods.pdf
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Itinerarios sobre a igualdade
Igualdade de xénero
Se vos interesa especialmente traballar cuestións de xénero, 
en que ser home ou muller é unha escusa para tratardes 
a igualdade, este é o voso itinerario. Desde pequenos 
construímos o papel de xénero, mais incluímos a miúdo 
prexuízos que nos custará borrar máis adiante, o que pode 
causar desequilibrio, confusión e ata dor. É o momento de 
visualizarmos os xéneros en igualdade, no seu xeito único e 
complementario, no que vén determinado bioloxicamente e 
no que non; por riba de todo, valorarmos a persoa pola súa 
humanidade, pola súa personalidade, os seus sentimentos 
e as súas accións, máis polo que é, sente ou desexa. 

Actividades: 
4, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 38, 39, 44 e 45.

Intelixencias múltiplas
Estamos totalmente convencidos de que cada ser humano 
é único e cheo de potenciais. 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, 
artística, física, interpersoal ou reflexiva. Todos os cativos 
poderán sentirse especiais e valiosos, orgullosos das súas 
habilidades e desexos de progresar.  

Actividades: 
1, 2, 4, 14, 21, 27 e 37.

Espazo de intercambio
As escolas que traballades por proxectos pedídesnos con 
frecuencia actividades que poidan incluír distintos grupos, 
sexan do mesmo ciclo ou de varios, xa que promoven un 
xeito de traballo que respecta os distintos ritmos e intereses 
do alumnado e mellora o sentimento de pertenza ao centro. 
Propoñémosvos un itinerario baseado en actividades deste 
tipo, que resultan facilmente adaptables ou complementarias 
coas distintas temáticas que esteades a abordar

Actividades: 
1, 24, 27 e 30.

Prevención do acoso escolar
En cada bloque temático atoparedes propostas para 
traballar especificamente o tema do acoso entre iguais 
con propostas para todos os ciclos educativos. Damos, 
deste xeito,  continuidade ao compromiso de loitar contra 
a violencia nas aulas iniciada nos dous cursos anteriores, 
para que poidades complementar ou reforzar os vosos 
protocolos específicos contra o acoso desde as titorías. Se 
queredes incidir na prevención do acoso homofóbico ou por 
cuestión de xénero, recomendámosvos combinardes estas 
actividades co itinerario de igualdade de xénero.   

Actividades: 
3, 5, 7, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 25 e 29.

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/06/INFORME-ACOSO-ESCOLAR_OK.pdf
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Eu son único, eu son coma os demais
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Eu son único, eu son coma os demais
Poste diante do espello e que ves? En poucas palabras: 
adolescente, estudante, rapaz ou rapaza, esa cara, 
eses riscos únicos e dentro... uns pensamentos distintos 
aos de calquera outro ser, unha personalidade propia, 
especial. É o teu “eu”, ese que vive contigo desde que 
naciches, que medra e muda, que se forma e aprende, 
que é diferente segundo con quen ande e a quen 
pretenda gustar. Ese que aínda non coñeces de abondo. 
Como dixo o filósofo e psicólogo William James, cando 
se atopan dúas persoas, en realidade é unha reunión de 
seis: as dúas persoas que cada un pensa que son, as 
que cada un pensa que é o outro  e, por último, as que 
realmente son. Vaia enleada, verdade?

Para comezar está o “eu” que nós pensamos que somos 
verdadeiramente tanto a nivel físico como de carácter: 
podémonos ver ou, mellor dito, sentir máis ou menos 
guapos, máis ou menos simpáticos, seguros, intelixentes, 
rebeldes ou respectuosos... Na adolescencia, ás veces, é 
complicado ser obxectivo, non hai unha verdade, senón o 
que se leva nese intre, o que os demais aproban, aqueles 
cos que te comparas e cos que precisas encaixar. O teu 
xeito de ser está a tomar forma e, dependendo do teu 
estado de ánimo, podes velo todo de cor rosa e, outros 
días, máis ben negro.

Despois está o “eu” que perciben as persoas que te rodean: 
non é moi diferente a forma en que te ven teus pais e a túa 
familia á imaxe que teñen os teus amigos e compañeiros?  
E a que ven os teus profesores, que comparten moitas 
horas do teu día a día e nunha faceta moi distinta da túa 
vida? E os teus adestradores ou os teu monitores de tempo 
de lecer? E para os veciños ou para esas persoas que 
te atopas na rúa e ás que saúdas (ou non), coas que te 
cruzas ou compartes o espazo da túa cidade? Pensas que 
te ven coma ti quererías que te viran ou a súa experiencia 
e o pouco ou moito contacto que teñen contigo lles fai 
ver outros aspectos de ti que non controlas? É positivo 

ou negativo para ti? Estas conforme con ese “eu” que 
proxectas? Porque ese tamén es ti... e non hai outro igual.

E por último, está o teu “eu” real, ese ser que 
verdadeiramente es en todos os sentidos e que non se 
pode explicar con palabras, nin pola túa parte nin por 
parte de ninguén, que evoluciona, si ou si, axitado polo 
que lle pasa na súa traxectoria vital, e que nunca serás 
o suficientemente obxectivo para definilo. É o teu “eu” 
auténtico, o que podes aspirar a mellorar, a superporlle as 
túas versións 2.0, 3.0, 4.0, con todas esas influencias que 
te modelan e te empurran cara a adiante ou cara a atrás. 
En resume, son tres “eu”, superpostos, un enriba do outro, 
e defínente e dan coma resultado un ser único e orixinal: 
ti. Como podería haber dous iguais?

Se toda esta introdución soa un pouco complexa e filosófica, 
tamén se pode explicar a versión sinxela da historia: cada 
persoa ten tres “eus” distintos, cos que se podería triplicar a 
poboación do planeta nun segundo. Mais se se mira desde 
outro punto de vista, todo podería quedar resumido en algo 
moi sinxelo: todos somos únicos, todos somos iguais.

Á vez que diferentes, todas as persoas temos tantos 
aspectos en común tan importantes coma a nosa orixe 
e pertenza a unha mesma especie, o planeta que 
compartimos, a nosa constitución física como mamíferos 
e seres intelixentes, que representa o 99% do noso ADN e 
que fai que todas as diferenzas físicas e mentais de cada 
individuo, relativamente, semellen anecdóticas. Porque 
si, aínda que es único (e iso está fóra de toda dúbida) e 
non tes porque compararte a ninguén, á vez, es un ser 
humano intelixente vivindo na Terra que partillamos con 
outros seres vivos, un planeta que pertence ao Sistema 
Solar que forma parte dun Universo do que descoñecemos 
case todo. É dicir, que somos un punto diminuto nunha gran 
inmensidade. Toma conciencia diso para relativizar os teus 
problemas e darlle aos sucesos a súa xusta medida.

Primer Ciclo

Ciclo superior

Sustentabilidade

S

S

Dilemas

Xornalista por un día

Profesorado

D

PPC

P

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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1
Traballo en equipo cos maiores: o noso 
barrio/a nosa cidade

Obxectivo: traballar en equipo con alumnos de idades e 
cursos diferentes para que aprendan a relacionarse os uns 
cos outros.

Ideas clave:  comunicarse, organizar o traballo, respectar a 
opinión do resto de compañeiros.

Recursos: tabletas, ordenadores, impresoras, cámaras de 
fotos ou móbiles.

Desenvolvemento: na clase de Ciencias Sociais/Ciencias 
da Natureza ou Valores, e mesturando alumnos de primeiro 
e segundo da ESO, o profesorado organiza grupos para 
que fagan un traballo sobre o barrio onde viven, a súa 
vila ou cidade. Entre todos decidirán que queren explicar, 
despois repartiranse as tarefas e montarase o traballo final. 
Respectaranse todas as opinións e comprometeranse a 
traballar por igual. Aproveitaremos para observarmos como 
se comportan os membros dese equipo e determinarmos 
que papel asumen (líder, subordinado, traballador de fondo, 
traballador mecánico, creativo, físico, organizativo...).

Na casa: repártense as tarefas do fogar, de xeito equitativo 
e rotativo, para que non sempre sexan os mesmos os que 
acaban realizando os traballos máis pesados e cansados.

Máis: o traballo de grupo na escola tamén se pode ampliar 
incorporando alumnos de terceiro e cuarto da ESO. É moi 
importante potenciar as relacións entre rapaces de idades 
diferentes.

PC

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://almanatura.com/2015/06/como-analizar-realidad-local-para-intervenir-socialmente/
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2
Un frasco de múltiples capas. Así son eu  

Obxectivo: reflexionar sobre os múltiples “eus” que nos 
definen como persoas e intentar convertelos nunha peza 
artística abstracta.

Ideas chave: reflexión, análises, abstracción, creatividade.

Recursos: sal fino, un frasco de vidro con tapa ou cortiza, xiz 
de cores, papel de lixa, recipientes de plástico, cartolina ou 
papel. 

Desenvolvemento: na clase de Educación Artística, os 
alumnos crearán un frasco de cores distintas que, en teoría, 
os ten que representar de xeito abstracto. Para comezar, ponse 
sal en recipientes de plástico; entón, escóllense as cores de xiz 
que queremos que nos representen e ralamos cada unha delas 
sobre un dos colectores de plástico con sal e remexemos ben; 
despois faise un cañoto con papel ou cartolina con forma de 
funil para botar o sal no frasco; imos poñendo o sal por capas 
de cores, movendo o frasco a un lado ou a outro para que 
as capas queden con distintas formas. Cadaquén escollerá 
cores e formas que, metaforicamente, se correspondan coa 
súa personalidade, tal como el mesmo se ve.

Na casa: mercamos un lenzo e, entre todos debuxamos os 
diferentes “eus” que conforman a nosa familia. 

Máis: outra idea creativa para amosarmos os diferentes riscos 
que nos definen pode ser montar un móbil con diferentes 
obxectos que nos representen ou ben crear un atrapasoños. 

3
Micro-xestos, sentimos igual. Riscos que 
delatan ira, tristura, alegría, sorpresa…  

Obxectivo: estudar a xesticulación facial e chegar á 
conclusión de que, con independencia do xénero de cada 
persoa, idade, orixe, etc., hai un xeito de comunicarse non 
verbal innato e universal que todos os seres humanos 
partillamos.

Ideas chave: observación, comunicación non verbal, 
inconsciente, micro-xestos.  

Recursos: cámara de vídeo, tableta ou móbil para gravar; 
ordenador e programa para editar; cartolinas.

Desenvolvemento: entre toda a clase acordan unha serie de 
sentimentos que se queren expresar coa comunicación non 
verbal: alegría, susto, preocupación, ira, tristura, etc. Todos 
teñen que posar diante da cámara e facelo empregando 
o seu rostro. Esa parte é a consciente. Despois faránselles 
preguntas ou mostraránselles imaxes e reaccionarán ante elas. 
Recoñeciches as emocións a través dos xestos? Recoñeciches 
mellor os rapaces, as rapazas ou por igual? Detectaches os 
microxestos cando se amosaron imaxes? Apúntanse todos 
os datos e lévase a cabo unha estatística sinxela. 

Na casa: míranse películas de cine mudo de humor cos 
nosos pais ou vídeos de mimos. Tamén se pode xogar a 
“Xestos” para representar sen palabras películas, obxectos, 
personaxes... 

Máis: interpretamos toda a listaxe de sentimentos anteriores, 
pero agora co corpo, nun exercicio de expresión física e danza, 
con músicas descritivas que esperten determinadas emocións. 
Conseguen expresarse así?

PC PC

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=Ehixs_r7vV0
https://www.youtube.com/watch?v=isSs1ihoLJg
https://www.clublenguajenoverbal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2kd2PnM3UWY
https://culturacolectiva.com/cine/peliculas-de-cine-mudo-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=9t0bibqdGY0
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4
Imaxina que viviches noutra época. A túa 
esencia non cambia, coma esta bola

Obxectivo: a esencia de cada persoa é única e intransferible, 
tamén no tempo.

Ideas chave: esencia, pensamento abstracto, personalidade 
intransferible.

Recursos: ordenador ou tableta.

Desenvolvemento: na aula de Galego ou de Valores, o 
profesor propón escribir unha redacción baixo o título: “Quen 
fose eu nos anos...”. Primeiro hai que pensar en que época 
nos gustaría vivir ou coa que sentimos mellor conexión. A partir 
de aí, decídese que tipo de persoa seriamos (pódese cambiar 
de xénero, clase social, profesión, etc.) e describirémolo como 
se fose unha fotografía nun momento concreto desa vida. 
Mais temos que facelo coma se o seu interior, a súa esencia, 
continuara aí, a pesar de todos os cambios externos.

Na casa: coa familia visítase o Museo da Historia da cidade. 
Se vives nunha aldea ou na túa cidade non hai, vense películas 
históricas como A lista de Schindler, Gandhi ou Dunkerque, 
entre outras.

Máis: proponse ler na clase as redaccións e vir vestidos 
caracterizados da época.
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/las-edades-de-la-historia-resumen-facil-1430.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Museos_de_historia_de_Espa%C3%B1a
https://www.youtube.com/watch?v=5btATkiDrI4
https://www.youtube.com/watch?v=dTqUIYm21pQ
https://www.youtube.com/watch?v=DsRcqwGOmUU
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Imaxínao pasando o mesmo ca ti 
Obxectivo: empatizar coas persoas e corroborar que todos 
somos iguais.

Ideas chave: racionalizar por que todos os seres humanos 
somos iguais para chegarmos a empatizar sen conflito.

Recursos: encerado dixital.

Desenvolvemento: na aula, no tempo de Titoría, fálase de 
por que algúns alumnos se senten superiores ou inferiores ao 
resto. Este comportamento está xustificado? Se somos todos 
iguais, por que non sempre as persoas se tratan de igual a 
igual á marxe do seu xénero, profesión, estatus social, orixe, 
etc.? O alumnado procuran imaxes que fagan empatizar coas 
persoas: fotografías de xente despeiteada, vestida de xeito 
estrambótico, captados en situacións divertidas; imaxes de 
pobreza, de terror, de catástrofes, de situacións de incerteza, 
etc. Explícase por que empatizamos ou non con eles e por que 
non está xustificado que ninguén se sinta superior a ninguén. 
Xerar mecanismos para, en situacións de conflito, recorrer a 
imaxes de igualdade: é igual ca eu, durme coma min, come 
coma min, vai ó baño, está doente ás veces, ten medo ás 
veces, sente rabia ou decepción... para perder o medo ao 
outro como se fora superior ou inalcanzable. 

Na casa: os pais explican na casa se no seu contorno laboral 
os xefes promoven que existan actitudes de superioridade. 
Como se podería solucionar?

Máis: imaxinamos a celebrities ou persoas ás que admiramos 
en situacións que todo o mundo fai, como ir ao lavabo, estar 
doente e canso, que o abandone a súa parella, etc. 

5 6
O que che  gustaría ser de verdade (sen 
censura)

Objetivo: Obxectivo:  a sociedade e o politicamente correcto 
dificultan ás veces pensar máis aló do establecido. Pensemos 
que todo é posible.

Ideas chave: romper esquemas; pensar nas profesións sen 
ningún tipo de barreiras ou complexos. 

Recursos: ordenadores, tabletas, encerado dixital.  

Desenvolvemento: a sociedade avantou a pasos de xigante 
desde finais do século XIX. As diferenzas de xénero redúcense, 
mais aínda así, seguen a existir e condiciónannos incluso 
de xeito inconsciente. Os alumnos buscan información e 
realizarán un test de orientación vocacional, coma os que hai 
en internet en páxinas como esta, que os axudará a orientar 
a súa vocación profesional, e sobre todo, a erradicar os 
prexuízos. Todos podemos facer de todo malia o noso xénero. 
Unha rapaza pode ser bombeira ou una rapaz enfermeiro. 
Abonda xa de clasificarnos e coartar liberdades. 

Na casa: ver a película Billy Elliot, exemplo de como con 
esforzo, decisión e entusiasmo, todas as persoas poden 
chegar a ser aquilo que se propoñen, superando os prexuízos 
e loitando polos seus soños. 

Máis: facer unha listaxe de profesións “de rapaz”, profesións 
“de rapaza” e profesións para ambos os sexos. Coinciden 
todos na clasificación? Por que pensamos que segue habendo 
profesións máis axeitadas segundo o sexo da persoa?

INFINPC PC

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://lamenteesmaravillosa.com/neuronas-espejo-y-empatia/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-aires-superioridad-rasgo-las-personas-inseguras/
https://www.youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE
http://coaching-pro.es/coaching-antiguos/resumenes-de-libros/resumen-el-elemento-descubrir-tu-pasion-lo-cambia-todo
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/persona/interessos_professionals/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=ddGqsvQWwoQ&t=25s
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259931459725&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
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7
Ponte no seu lugar e dime que sente agora

Objetivo: Obxectivo: saír da burbulla onde ás veces vivimos 
para colocármosmos na pel e na vida doutras persoas. 

Ideas chave: exercicio de abstracción, empatía e imaxinación.

Recursos: fotos (extraídas de internet) que amosan persoas 
en situacións moi distintas á do alumnado, non necesariamente 
dramáticas, como pode ser un bebé nun carriño, un velliño 
nunha cadeira de rodas, unha muller vendendo na feira, un 
comercial que chama á túa porta, ou ben máis difíciles, como 
unha persoa pedindo no metro, un refuxiado ou unha persoa 
nun conflito bélico. Podemos empregar tamén exemplos de 
fotoxornalismo coma as imaxes do World Press Photo of the 
Year. 

Desenvolvemento: na clase de Valores, o profesor propón 
facer un exercicio de abstracción e colocarse na pel doutra 
persoa (se na escola hai teatro con tarima, a clase pode 
desenvolverse alí para que os alumnos se introduzan mellor 
no papel): alguén con diversidade funcional, seres moi 
vulnerables coma un bebé, persoas desenvolvendo traballos 
expostos ao humor da xente... a vida non sempre é doada 
nin agradable sen que alguén comprenda polo que pasas, sen 
que alguén te vexa como un igual. Por iso a empatía ten tanta 
importancia. 

Na casa: podemos visitar algún familiar enfermo ou vello. 
Aprender a escoitar. 

Máis: entre toda a clase escribir uns regulamentos que todos 
se comprometen a cumprir para seren empáticos: saudar, 
preguntar sistematicamente ás persoas como se atopan, 
escoitar con atención, ser sincero e comprometido nos teus 
consellos, etc.
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://espectroautista.info/EQ-es.html#B1
http://www.worldpressphoto.org
http://www.worldpressphoto.org
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Cinefórum. Hormigaz, eu non quero ser 
igual aos demais   

Objetivo: Obxectivo: a igualdade é unha teoría que na práctica 
non sempre é posible conseguir, aínda que nos esforcemos. 
Hai que asumilo, sen por iso darse por vencido. 

Ideas chave: cinefórum, vocación, loita de clases, colectivo, 
individuo, movementos sociais.

Recursos: encerado dixital.

Desenvolvemento: para entraren en materia, o profesor de 
Historia ponlles a película Hormigaz (Antz, en versión orixinal), 
protagonizada por Z, una formiga que loita individualmente 
por deixar de ser “unha formiga traballadora” e ascender na 
escala social. Consígueo? É máis complicado facelo soa ou 
éralle máis doado mobilizarse co grupo? E o papel da princesa 
das formigas? Ser rapaza faina diferente nese formigueiro? 
Que pensa o alumnado? É máis doado conseguir metas por 
un mesmo ou o colectivo ten máis forza? Sopesar os pros e os 
contras de cada opción. 

Na casa: pregúntanlles aos seus pais como escolleron a súa 
ocupación profesional. Cando pensan no seu futuro, pensan 
no que eles queren ou séntense presionados polo que agarda 
deles a súa familia?

Máis: na clase de Historia estúdanse diferentes movementos 
sociais e políticos coma o capitalismo, o comunismo, o 
anarquismo, etcétera, e o que supoñen esas revolucións en 
relación cos dereitos individuais e sociais. 

8
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9
Xénero. Como te sentes e que te atrae? 
Cousas distintas 

Objetivo: Obxectivo: o normal é o que nós sintamos e polo que 
nos sintamos atraídos. Hai tantas realidades coma persoas. 

Ideas chave: asumir a nosa sexualidade e aceptar a das 
persoas que nos rodean. O respecto á diversidade debe guiar 
o noso comportamento.

Recursos: cartolinas para pintar, carbón, acuarelas, ceras, 
etc.

Desenvolvemento: na clase de Plástica, os alumnos teñen 
que facer un autorretrato abstracto. Teñen que debuxarse, 
pero non tal e como eles son fisicamente, senón que teñen 
que reproducir a imaxe que teñen deles mesmos na súa 
cabeza e no seu corazón, e principalmente como senten o seu 
xénero. Despois teñen que facer un segundo debuxo dalguén 
imaxinario ou real que lles atraia. O exercicio ten que ser o 
máis sincero posible para que se poida falar sen prexuízos de 
heterosexualidade, homosexualidade, transxénero, etc. Non 
é preciso que o compartan ou o fagan publicamente se non 
o desexan, senón máis coma unha reflexión persoal que se 
poden levar á casa. 

Na casa: pódese ver a película Lady Bird ou Call me by 
your name, en que diferentes rapaces experimentan coa 
sexualidade buscando o seu verdadeiro “eu”.

Máis: visitar esta web, onde, entre moita outra información, 
fálase do acoso que sofren miles de persoas simplemente pola 
súa condición sexual. En clase, tolerancia cero ao acoso. 
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.solucionesong.org/consulta/realizar-un-cine-forum-implica-pagar-a-la-sgae/7188/view
https://www.youtube.com/watch?v=NsonJ111fyc
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864015000127
https://www.youtube.com/watch?v=qGsSWWbYtuw
https://www.youtube.com/watch?v=ZIYhmLyGdIU
https://www.youtube.com/watch?v=CDR8oapp2Wo
https://www.youtube.com/watch?v=CDR8oapp2Wo
http://www.felgtb.org/
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A química da violencia. Testosterona, 
endorfinas, dopamina e adrenalina

Obxectivo: analizar obxectivamente que provoca e que 
efectos ten a violencia, para erradicala.

Ideas chave: analizar do xeito  máis obxectivo posible en que 
consiste a violencia.

Recursos: encerado dixital, ordenadores, tableta.

Desenvolvemento: na clase do Medio Natural búscase 
información sobre que é a testosterona, as endorfinas, a 
dopamina e a adrenalina, todas elas substancias que se 
atopan no corpo do ser humano e que están estreitamente 
relacionadas cos comportamentos violentos. Á parte de ler 
información e afondar no coñecemento desas hormonas e 
neurotransmisores, que máis se pode facer para controlar 
os xermes de violencia? Que normas podemos fixarnos 
individualmente e como grupo para evitar a espiral de 
violencia, para poñerlle freo?

Na casa: polas tardes e as fins de semana facemos deporte en 
familia para descargar calquera enerxía negativa que teñamos 
no noso corpo.

Máis: organízase unha sesión de meditación por semana na 
clase, dirixida polo profesor. A clave para controlar a violencia 
é saber controlar o noso cerebro e os nosos pensamentos. 

S
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://mejorconsalud.com/testosterona/
https://mejorconsalud.com/endorfinas-responsables-placer/
https://mejorconsalud.com/dopamina/
https://mejorconsalud.com/adrenalina/
https://mejorconsalud.com/neurotransmisores/
http://psicopedia.org/wp-content/uploads/2013/07/Manual-de-Autocontrol-Adolescentes.pdf
http://psicopedia.org/wp-content/uploads/2013/07/Manual-de-Autocontrol-Adolescentes.pdf
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Prexuízos… o que pensamos a primeira 
vista, o que é de verdade

Objetivo: analizar os estereotipos, as frases feitas, os 
prexuízos... que se dan por bos sen cuestionalos, sen empregar 
a mente crítica, o sentido común ou o principio de igualdade. 

Ideas chave: pensamento crítico, reflexión e prexuízos.

Recursos: encerado dixital, libros ou xogos de mesa de 
misterio ou con enigma.

Desenvolvemento: o titor ponlles na clase este vídeo e 
cando rematan de velo teñen que buscar unha resposta; 
unha vez descobren a solución, verase se estamos ou non 
influídos polos prexuízos. Móstranse máis vídeos deste tipo. 
Ao acabaren de velos analízase se este tipo de situacións son 
extrapolables a outros escenarios. 

Na casa: participamos nunha escape room en familia que 
implique descifrar enigmas. A ver quen está máis alerta e se 
mostra máis espontáneo!

Máis: ademais dos vídeos, tamén hai libros que nos presentan 
enigmas e misterios que resolver que inclúen prexuízos ou a 
necesidade de resolvelos. Coma este ou este outro.

S
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Dereito a ser eu mesmo

Objetivo: Obxectivo: os Dereitos do Neno, os dereitos do ser 
humano son os seus dereitos.
 
Ideas chave: discriminación, diferenza, dereitos, tolerancia, 
liberdade.

Recursos: camisetas ou gorras co “Dereito nº 1”.

Desenvolvemento: o 20 de novembro de 1959 apróbase a 
Declaración dos Dereitos do Neno en Nacións Unidas que 
recolle 10 principios fundamentais. O primeiro fai referencia á 
igualdade: “Os Dereitos do Neno serán recoñecidos a todos os 
nenos sen excepción ningunha nin distinción ou discriminación 
por motivos de raza, cor, sexo, idioma, relixión, opinións 
políticas ou doutra índole, orixe nacional ou social, posición 
económica, nacemento ou outra condición, xa sexa do propio 
neno ou da súa familia”. Compramos camisetas e gorras 
sinxelas e nunha fotocopiadora encargamos que lles impriman 
o “Dereito nº 1”, para telo sempre presente. 

Na casa: coa familia, lese o resto dos Dereitos e analízase o 
significado dos que non acaben de quedar claros. 

Máis: para a festa de Nadal ou de fin de curso prepáranse 
máis camisetas e gorras co lema de “Dereito nº 1” impreso, 
para vendelas nalgún posto que se organice.

11
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=AYRg2DPj-FM
https://www.escaperoomlover.com/es/categorias/escape-room
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Ddigital-text&field-keywords=30+enigmas+y+juegos+de+l%C3%B3gica
https://www.amazon.es/dp/8420484539/ref=asc_df_842048453953490343/?tag=googshopes-21&creative=24538&creativeASIN=8420484539&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
https://www.humanium.org/es/declaracion-de-los-derechos-del-nino-texto-completo/
https://www.youtube.com/watch?v=RJXd1QaXEhg


PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
SECUNDARIA
CURSO 2018-2019

15

Un fogar para cada neno

Sustentabilidade: a túa versión 3.0 en 
verde 

Objetivo: cambiar de hábitos é posible, ás veces introducindo 
algúns pequenos detalles e “axustes” no noso xeito de 
funcionar que en ningún caso implican que a nosa esencia se 
vexa afectada. 

Ideas chave: sustentabilidade económica, ecoloxía, hábitos, 
reciclaxe, consumo responsable.

Recursos: un lema moi útil: menos, é máis.

Desenvolvemento: funcionamos por rutinas, pero ás veces 
nin cuestionamos se o estamos a facer o mellor que podemos. 
Na aula, co titor, o grupo comprométese a ser máis ecolóxico 
e menos consumista: hai que eliminar o superfluo e mellorar 
a pegada ecolóxica (ir na bicicleta, apagar as luces, aforrar 
nos pequenos caprichos para algo mellor ou máis necesario, 
reciclar roupa e envases, etc.). Cada cambio medirase 
dándolles aos alumnos puntos de mellora. A clase terá un 
obxectivo: por exemplo, 100 puntos de mellora colectiva ao 
trimestre, 1.000 para todo o curso, aos que poderán sumarse 
as melloras realizadas en cada fogar. 

Na casa: faise unha listaxe de todos os hábitos que podemos 
mellorar como familia para ser máis sustentables e ecolóxicos. 
Comprometémonos a facelo, asinando un contrato.

Máis: organízase unha festa “sustentable” na escola para 
concienciar o profesorado, as familias e o alumnado. 

13
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.lineaverdemunicipal.com/Guias-buenas-practicas-ambientales/es/c-habitos-vida-sostenible.pdf
https://es.wikihow.com/ayudar-a-tu-familia-a-volverse-ecol%C3%B3gica
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-434/es/contenidos/libro/fiestas_sostenibles/es_10301/adjuntos/fiestas_sostenibles.pdf
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Sustentabilidade:  o horóscopo celta das 
árbores

Obxectivo: o horóscopo permite crear vínculos de unión e de 
pertenza a un grupo, e se os rapaces se ven reflectidos nunha 
árbore, aínda mellor. 

Ideas chave: crear vínculos con outros seres vivos, 
abstracción, reflectirse na natureza.

Recursos: o horóscopo celta.  

Desenvolvemento: ás veces esquecémonos e pensamos 
que somos o únicos habitantes do planeta Terra, mais non é 
así... Partillámolo con animais, plantas e moitos outros seres 
vivos. Para empatizarmos máis coa natureza, como facían os 
celtas, por exemplo, pódese empregar o horóscopo deles que 
presenta un universo de 21 árbores no calendario: o bidueiro, 
o abeto, o álamo, o pradairo, a abeleira, o castiñeiro, o cedro, 
a cerdeira, o ciprés, o carpe, a faia, a figueira, o freixo, a lima, 
a maceira, a nogueira, a oliveira, o umeiro, o piñeiro, o carballo 
e o salgueiro.

Na casa: en familia buscamos cal é a árbore que representa os 
nosos pais no horóscopo celta e valoramos se as características 
da árbore en cuestión se corresponden con eles.

Máis: tamén se pode buscar información sobre o horóscopo 
chinés, que en lugar de  por árbores, está formado por animais. 

S
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Tutoría Grandes dilemas de la igualdad
VAIA DILEMA

Objetivo: Obxectivo: promover o debate e a reflexión colectiva 
a través de dilemas éticos sinxelos baseados en situacións 
cotiás. Distinguir entre distintos niveis de madureza, desde o 
temor ata o egoísmo, a expectativa de atención por parte dos 
demais e a xustiza. 

Ideas chave: dilemas éticos.

Recursos: dilema “No cine, con lentes” e tamén o dilema 
“Mechas azuis no cabelo”, ademais do dilema “Sen cabelo”.  

Desenvolvemento: podedes propor un dos dilemas 
formulados para espertar a participación do alumnado. 
Despois de ler o sinxelo enunciado, todos teñen que responder 
espontaneamente como reaccionarían ou que farían. Os 
distintos tipos de reposta recóllense máis abaixo e sitúanse nun 
dos catro niveis de madureza ética segundo a interpretación 
da proposta do pedagogo Manuel Segura, baseada á súa vez 
nas teorías de Kohlberg e Piaget sobre o crecemento ético e 
moral do ser humano. 

Na casa: podedes entrar xuntos na páxina “Vaia dilema” 
e gozar dalgúns dos retos éticos coa proposta da solución 
máis madura para cadaquén. 

Máis: moitos máis dilemas persoais na hemeroteca de “Vaia 
dilema”.
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.nuevamujer.com/bienestar/2012/11/26/horoscopo-celta-el-arbol-que-te-guia-segun-tu-fecha-de-nacimiento-2.html
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdpalcinecongafas_editora_9_45_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdpmechasazulespdf_editora_9_48_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_grandes_8_sin_pelo_editora_9_82_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/hemeroteca.php
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Coñecer a persoa
TITORÍA AVALIACIÓN PROFESORADO

Objetivo: profundar no xeito de ser de cada alumno, máis 
alá do seu currículo académico ou do seu comportamento na 
clase. Aínda que tamén nos poden dar pistas de como é ese 
adolescente e das súas outras motivacións.

Ideas chave: detección precoz dos perfís de vítima, xente que 
acosa, líderes, falangueiros, silandeiros, estables, irascibles, 
rebeldes, sensibles, ríxidos, indecisos, pasivos, prudentes, 
manipuladores, influenciables, distraídos, perfil afectivo... 
talentos, soños, ideas de futuro, deixar que se poidan abrir de 
forma persoal, compartir dúbidas ou medos.

Recursos: táboa para facer un seguimento personalizado 
do carácter e do xeito de ser de cada alumno. Tests de 
personalidade:  aquí o tamén aquí. 

Desenvolvemento: o titor aproveita as sesións de titoría 
personalizada para profundar no xeito de ser e de se comportar 
do alumno na escola e o seu papel dentro do grupo, mais tamén 
intenta coñecer como é ese rapaz fóra do colexio. Emprégase 
unha ficha ou táboa estandarizada, que poden crear entre os 
profesores da ESO e do Bacharelato, para facer as mesmas 
preguntas, e en función do que se responda, ir facendo un 
retrato do alumno o máis completo e profundo. Tamén poden 
pasar un test a cada un, cuxos resultados poden gravar nun 
disco compartido ou envialo ao profesorado. 

Na casa: ao final de cada trimestre, o titor podería citar ao pais 
para comentar esa táboa.

Máis: a idea sería facer unha titoría, ao menos cada dous 
meses con cada alumno, para estar ao tanto do que pasa. 
Nestas idades, os cambios ás veces prodúcense moi rápido e 
non sempre é sinxelo detectalos.

Que é unha nai SOS?  
XORNALISTA POR UN DÍA

Obxectivo: profundar nos temas e non ficar só co titular ou a 
parte máis anecdótica da historia. 

Ideas chave: documentación, lectura atenta, fontes de 
información, recoller datos e procesalos.  

Recursos: móbil ou gravadora; ordenador con conexión a 
internet.

Desenvolvemento: na clase de Valores, proponse aos 
alumnos entrevistar, de xeito ficticio, a unha nai SOS de 
Aldeas Infantiles SOS. Primeiro, infórmanse na web de Aldeas 
Infantiles SOS sobre que é e que fai. Despois, elaboran un 
cuestionario: por que se fixo nai SOS? Tivera experiencias 
similares con antelación? Que formación ten? Cales son as 
súas tarefas? Que a motiva? Hai tamén pais SOS?, etc. A 
partir da información atopada poden aventurar cales serían as 
respostas.

Na casa: cos pais, se é posible, visítase unha Aldea SOS nas 
datas previstas e nas xornadas de portas abertas, e se non 
temos ningunha preto, pódese buscar máis información sobre 
a entidade en Internet. 

Máis: ademais da entrevista, con toda a información que 
recolleran para preparala, fan unha reportaxe e publícase na 
revista ou no blog da escola ou da AMPA.

1716
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Igualdade na relación cos demais 
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Se todos somos iguais, como así é, entón ninguén é máis 
que ninguén. A pesar diso, parece que vivimos nun mundo 
de gañadores e perdedores, dos que teñen fronte aos 
que non teñen, dos que encaixan fronte aos que semellan 
diferentes. E esa clasificación tan simplista, que fai que 
te compares todo o tempo cos demais, só che vai traer 
dores de cabeza: con teus irmáns ou con teus amigos, 
aínda que todos teñades puntos fortes e febles e cadanseu 
propio ritmo, é case que inevitable caer na comparación, 
especialmente na adolescencia, relacionarse desde as 
diferenzas e non desde a igualdade, e sentirse menos ou 
sentirse máis... aínda que isto sexa claramente un erro.
A desigualdade comeza nas relacións 1:1 e co teu grupo de 
iguais. Decataríaste de que o poder da masa é moi forte. Se 
todo o mundo aproba ou rexeita algo, o individuo inhíbise 
ou séntese apoiado. É doado rirse dun chiste machista 
cando sabes que vai ser ben recibido, cando se acepta 
que as mulleres (ou os homosexuais, ou os inmigrantes 
ou as minorías) sexan obxecto de mofa, cando se acepta 
que son “menos”. Pero non esquezas que “todo o mundo” 
non deixa de ser a suma de individuos. Se ti es o primeiro 
en dicir “non ten graza”, en rebelarte e erguer a voz... quen 
sabe? Se cadra, descubras que moitos pensaban coma ti 
e se che sumen. Se a reivindicación é xusta, tes moitos 
puntos para que así sexa. E a igualdade é unha causa 
xusta, por suposto. 
Medirse contra alguén que está só, débil ou que parte en 
inferioridade de condicións, non é xusto. Detectar unha 
vulnerabilidade e amolar só porque se pode, é cruel e 
infantil. Fai iso sentir ben a alguén? Faille mellor? Debería 
sentirse orgulloso? Claro que non. Aos febles hai que 
defendelos e protexelos porque precisan máis apoio que 
os demais. Aquí non vale a igualdade senón a equidade, 
un concepto que suma a xustiza á igualdade. Porque 
dar o mesmo a uns e outros non é ser xusto. Igualar as 
oportunidades para que todos poidan desenvolver o seu 

potencial (que reverterá na sociedade), iso, si o é. 
Para acabar de complicar o tema das relacións en 
igualdade, as novas tecnoloxías aínda van máis aló. Os 
novos xeitos de se comunicar, de traballar, de aprender e 
de se entreter introducen elementos difíciles de controlar. 
Enfróntaste cada día a milleiros de informacións en 
internet, emails, vídeos, tuits, instagram e wahatsapps de 
grupos e persoas. Son inputs que, ao final, complican as 
relacións que xa eran suficientemente complexas cara a 
cara. A tecnoloxía engade o factor do distanciamento e 
mesmo do anonimato. Pode dar a impresión de que hai 
máis liberdade que nunca e todo o dereito a facer ou 
dicir o que for. Custa discernir entre realidade e verdade, 
igualdade e diversidade, respecto, curiosidade, bromas, 
críticas e acoso... e pararse a pensar a quen pode mancar. 
A pesar diso, todo é máis doado do que semella. Basta 
con seguir a premisa: “Trata os demais como che gustaría 
que te tratasen a ti. E non digas ou fagas o que non che 
gustaría que che dixesen ou que che fixesen”. A que non 
parece complicado?
Pois agora tes que poñelo en práctica, tanto nas túas 
relacións persoais como a través de internet e nas redes. 
Acabouse a mofa aos demais, estar pendente de facer 
sempre un chiste pesado sobre as diferenzas, intimidar, 
acusar ou abusar doutros compañeiros simplemente 
porque non son iguais ca nós. Estes comportamentos hai 
que paralos inmediatamente. Relaciónate en igualdade e 
a túa vida será máis auténtica. Relaciónate de ti a ti con 
todos, sen medos nin prepotencia. Sexa como for o outro, 
o seu xénero e orientación (muller, home, homosexual, 
transxénero, etc.), a súa clase social, economía, relixión, 
orixe, cultura e costumes... todo iso son sinais de identidade 
enriquecedoras nun mundo diverso. Desde a curiosidade, 
a educación e a tolerancia, non esquezas o que dicía o 
famoso Bob Marley: “O respecto dun termina onde comeza 
o respecto do outro”.

Igualdade na relación cos demais 

Primer Ciclo

Ciclo superior

Sustentabilidade

S

S

Dilemas

Xornalista por un dia

Profesorado

D
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Stop, bota o freo

Obxectivo: aprender mecanismos para parar a tempo unha 
situación conflitiva e deter a espiral de violencia. Consensuar 
normas para un fin común.

Ideas chave: aprender a tomar o control, establecer límites, 
parar de raíz as situacións de abuso ou acoso, saber dicir 
“non” e denunciar.

Recursos: cámaras de vídeo, tableta e móbiles.

Desenvolvemento: en todas as aulas hai alumnos que 
adoptan determinados papeis. Sempre hai rapaces que pensan 
que son máis fortes ou máis intelixentes que o resto, e crense 
no dereito de abusar ou acosar outros compañeiros. Estas 
situacións hai que erradicalas decontado. Hai que aprender 
a parar o que non nos gusta que nos fagan, a expresalo 
con palabras, a denuncialo. Ao principio custa, mais todo 
se aprende coa práctica. Os rapaces grávanse escenificado 
situacións de abuso e acoso e verbalizando o que farían para 
se defender nestes casos. 

Na casa: no fogar, ás veces, tamén se producen situacións 
de abuso. Todos os membros da familia comprométense a 
expresar en voz alta o que lles fai sentir mal.

Máis: se algún alumno non ousa expresarse en público tamén 
o pode facer en privado, só, diante da cámara. 
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Ninguén ten dereito a…
Obxectivo: lembrar aos alumnos que ninguén lles pode facer 
algo que eles non queiran de xeito agresivo, nin tampouco “de 
broma” ou “con boa intención” se a eles non lles gusta. Un 
“non” é un “non”, é o seu dereito a decidir.

Ideas chave: todos temos dereito á nosa intimidade e a 
desenvolver a nosa personalidade en liberdade.

Recursos: caderno, lapis ou bolígrafo.

Desenvolvemento: os alumnos confeccionan unha listaxe 
con tres categorías: “cousas que ninguén pode facer”, 
“cousas que non lles gustan que lles fagan”, e “cousas que 
prefiren que non lles fagan”. Cada alumno éncheo de forma 
individual, e cando rematan, póñeno en común. No primeiro, 
evidentemente, deben aparecer accións do tipo bater (aínda 
que sexa en “modo xogo”), berrar, chantaxear, recibir alcumes, 
as bromas pesadas, etc; no segundo, serían accións menos 
graves como dar as costas, non escoitar a alguén, non invitar 
a alguén a unha festa, e no terceiro, poderían incluír temas 
máis particulares de cada un, como que lle toquen a cabeza ou 
os aperten os seus parentes, que lles chamen dun xeito que 
non lles gusta, lles compren roupa sen consultar, expliquen as 
súas notas, os seus conflitos con amigos a outras persoas, etc. 
Todos terán as súas particularidades, mais tamén coincidirán 
en moitas outras facetas. 

Na casa: os pais deben asumir que os rapaces medran e cada 
vez teñen máis liberdade de escoller aquilo que desexen, 
sempre dentro das normas. Falan sobre iso.

Máis: o profesor repasa a listaxe e confirma que todo estea na 
columna correcta. 

PC
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Contos de princesas e príncipes de verdade.  
Concurso de contos non sexistas

Obxectivo: desterrar o papel de persoa obediente que a 
muller ocupou ao longo da historia nos relatos tradicionais e 
tamén ser conscientes do papel dos contos e do imaxinario 
colectivo para perpetuar unha imaxe. 

Ideas chave: eliminar prexuízos de xénero, romper coa 
tradición e empoderamento da muller.

Recursos: ordenadores con procesador de textos, tabletas, 
cadernos e bolígrafos.

Desenvolvemento: na clase de Literatura ou de Lingua Galega 
proponse escribir un conto no que tanto as rapazas como 
os rapaces teñan o mesmo protagonismo e se traten como 
iguais; hai que erradicar a imaxe que a literatura tradicional 
creou da muller, que para ser feliz precisaba sempre da figura 
dun “príncipe” que a viñese rescatar (Cincenta, Brancaneves, 
a Bela Dormente, etc.). Podemos empregar un conto clásico 
para “tunealo” ou ben partir de cero cunha historia máis actual.

Na casa: búscanse contos de cando eramos pequenos e 
analízase se no relato hai discriminación de xénero ou por 
orixe. Tamén podemos volver ver películas infantís desde 
unha perspectiva máis crítica. 

Máis: realízase un debate en clase onde as rapazas explican 
por que non precisan que ningún “príncipe” veña a rescatalas, 
nin os rapaces queren sentir a presión de ter que ir a recatar a 
ningunha “princesa”. 
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Quen foi o inventor ou descubridor…?
Obxectivo: reafirmar a igualdade de mulleres e homes a 
través de persoas célebres.

Ideas chave: a intelixencia, a invención, a valentía... a non 
distinción entre homes e mulleres.

Recursos: cartolinas, lapis, cores, regra, tesoiras...

Desenvolvemento: créase unha especie de Trivial con 
preguntas sobre inventos, descubrimentos, frases célebres, 
actos valorosos, logros humanos e distintos talentos... cada 
alumno debe traer polo menos tres preguntas/respostas para 
contribuír ao xogo. Por exemplo: quen inventou a fregona? 
E o típex? E o Chupa-chups? Quen protagonizou o famoso 
discurso titulado “Eu tiven un soño...” pola igualdade das 
persoas? Quen inventou o xogo do Monopoly? Quen inventou 
a fisión nuclear? Quen aterrou por primeira vez na Lúa? 
Adiviñar se foi un home ou unha muller, romper estereotipos e 
descubrir que non somos tan diferentes. 

Na casa: organizamos unha fin de semana de cine con 
películas dirixidas tanto por homes como por mulleres.

Máis: os alumnos teñen que escoller un ídolo feminino e un 
masculino, e explicar por que admiran a cada un.
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Comentario de texto, noticias: homes que 
fican na casa

Obxectivo: os homes tamén exercen o papel de amo de casa 
e encárganse do coidado dos fillos e a muller sae a traballar 
ou a estudar.

Ideas chave: compaxinar a vida persoal coa profesional e 
flexibilidade de xénero para conseguir a conciliación familiar.

Recursos: tabletas, móbiles, ordenadores, impresora. 
Podemos utilizar como base artigos como ese ou este 
(internacional), ou mesmo este, que comenta o debate social 
que abre a proposta da película Los increíbles 2 de Pixar. 

Desenvolvemento: búscanse reportaxes, artigos e entrevistas 
sobre como evolucionou en Europa, na última década, a 
conciliación familiar; grazas ao cambio de mentalidade, 
acompañado por novas leis que favorecen a flexibilidade. 
Cada vez é máis natural que homes e mulleres intercambien 
protagonismo no fogar dependendo do seu momento laboral 
ou das súas prioridades: mozos que traballan levando o fogar, 
que collen a baixa por paternidade, que piden excedencias 
para coidar os seus fillos... 

Na casa: pregúntanlles aos pais como se organizaron eles 
cando naceron os fillos e como se comportou a empresa ou o 
lugar no que traballaban.

Máis: os países do norte de Europa son os máis avanzados 
neste aspecto. Por que cren que alí existe máis igualdade 
entre homes e mulleres? 
  
  

A miña media laranxa… espiritual
Obxectivo: para ser compatibles con outra persoa, a 
sexualidade non sempre é o factor máis importante; hai outras 
características que nos atraen, que nos complementan. 

Ideas chave: alma xemelga; interese común y hobbies 
compartidos.

Recursos: papel, bolígrafo e móbiles.

Desenvolvemento: cada alumno prepara un formulario sobre 
aqueles temas que lles importan e lles interesan e nos que lles 
gustaría coincidir con outras persoas. A continuación, todos 
os alumnos se entrevistan entre eles para encher os seus 
formularios. Cando xa teñan falado con todos os da clase, 
analizan os resultados e expoñen con quen cren que teñen 
máis afinidade e compatibilidade segundo as respostas que 
lles deron. Aquí, a afinidade non ten que ver coa atracción ou 
a sexualidade, falamos de conexión na personalidade, nas 
aspiracións, nas opinións...

Na casa: os pais explican aos fillos as cousas en común que 
os unen e que fan que teñan un vínculo especial.

Máis: se aínda teñen dúbidas de quen pode ser a súa “media 
laranxa”, fanse preguntas a través da rede social This crush, 
mais só serven comentarios positivos. 
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Xogos en desvantaxe
Obxectivo:  a desigualdade non é xusta e ademais fai que a 
vida sexa menos interesante e divertida.

Ideas chave: competir en desigualdade de condicións nin ten 
interese nin sentido ningún.

Recursos: bólas, porterías, canastras, panos, cordas, etc.

Desenvolvemento: na aula de Educación Física practícanse 
distintos deportes: fútbol, baloncesto, carreiras de velocidade 
e de resistencia, béisbol, etc. En cada deporte, algúns alumnos 
ofrécense voluntarios para participaren en desigualdade de 
condicións (sen ver, á pata coxa, cos brazos atados ás costas, 
de costas, con tacóns...). O xogo non se poderá desenvolver e 
a superioridade do resto será tan evidente que a competición 
perderá o interese. A que así nada ten graza? Podémolo levar 
a un espazo interclases ou intercursos e aumentar a dificultade 
mesturando alumnos de distintas idades. 

Na casa: organizamos un campionato de xogos de mesa. 
Algúns dos xogadores parten con máis vantaxe e acaban 
gañando. Deste xeito pérdese o interese pola partida. 

Máis: o profesor tamén participa en desigualdade de 
condicións. Os adultos deben lembrar o que significa competir 
nestas circunstancias. 
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A violencia non nos deixa impasibles
Obxectivo: evitar a pasividade fronte á violencia e sensibilizar 
no rexeitamento da violencia en todas as súas formas. 

Ideas chave: a violencia está por todas partes, rodéanos e toma 
mil formas. Non a incorporemos nunca á nosa normalidade.

Recursos: ordenador, conexión a internet.

Desenvolvemento: os alumnos crean un blog coa axuda do 
profesor; organizaranse por grupos e cada semana un deses 
grupos encargarase de procurar as novas máis destacadas 
e significativas que saian na prensa: violencia de xénero, 
violencia infantil, guerras, discriminación, actitudes racistas 
e homófobas, etc. Desgraciadamente, cada día hai miles 
de artigos ao respecto, e non se deben ignorar ou esquecer. 
Cómpre seguir confrontando o problema e loitar por erradicar a 
violencia, sexa do tipo que for. Poden presentar o blog ao resto 
de cursos da ESO, animándoos a que deixen comentarios 
sobre o tema para iniciar un debate na rede. 

Na casa: para ter unha actitude coherente, comezaremos 
por nós mesmos e  o noso fogar. Cero violencia na casa. Os 
problemas só se solucionan dialogando e chegando a acordos. 

Máis: podemos poñer atención en como tratan os medios de 
comunicación o tema da violencia e se xeran sensibilización ou 
pasividade ou se a usan de xeito sensacionalista, analizando 
titulares, fotografías, etcétera. 

S
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O amor fainos iguais

Obxectivo: cando hai unha relación de parella entre dous, 
ambos seguen sendo iguais.

Ideas chave: refugar prexuízos e actitudes preconcibidas.

Recursos: cartolinas, bolígrafos, rotuladores e cores.

Desenvolvemento: o profesor fai unha batería de preguntas 
na clase de Titoría ou Ética, por exemplo. Os alumnos fan 
cartolinas onde poña “Si”, “Non” e a numeración do 1 ao 
10 para puntuaren distintas situacións que se dan entre as 
parellas. Inclúense preguntas ou preséntanse situacións 
como: “Deixarías que a túa parella saíra só de festa cos seus 
amigos/as?, “Deixarías que fose vestido de xeito provocativo 
ou chamando a atención?” Por amor, perdoaríalo se un día 
che falta ao respecto?” ou as clásicas frases “Amar é sufrir” 
ou “Se ten celos, é que te quere”, que deben ser postas en 
tea de xuízo e rebatidas fronte a unha visión das relacións 
máis igualitaria. O profesor apunta as respostas e valoracións 
e inicíase un debate. 

Na casa: se hai algunha situación de desigualdade ou unha 
falta de respecto entre o pai e a nai, os fillos fánllelo ver aos 
adultos. Ninguén é infalible. Todos precisamos axuda.

Máis: convídase a algunha persoa que forme parte dunha 
asociación ou entidade que loite por erradicar a violencia de 
xénero para que veña dar consellos aos rapaces sobre os 
límites e a importancia do respecto e a igualdade en calquera 
relación.
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Olimpíadas mixtas de xogos e/ou deportes 
minoritarios 

Obxectivo: desmontar prexuízos de xénero e de idade. 
Todos somos iguais, todos achegamos por igual.

Ideas chave: grupos mixtos e interclases para traballar en 
grupo rapazas con rapaces e  alumnos de diferentes idades.

Recursos: xogos de mesa, xogos de rol, material para 
practicar os deportes que se decidan.

Desenvolvemento: organízanse unhas Olimpíadas de xogos 
de mesa, de rol e deportes minoritarios que non sexan os 
que habitualmente se practican na escola –(deste xeito, os 
alumnos que destacan sempre en determinados deportes non 
partirán con vantaxe). Pódense organizar campionatos de 
xadrez, Scrabble o Virus, partidas de xogos de rol como Los 
Hombres Lobo de Castronegro, ou deportes que decote non 
se practican nas escolas, como o bádminton, o tiro con arco 
ou a petanca. Alumnos de distintos cursos, rapaces e rapazas, 
todos forman equipos e compiten entre eles.

Na casa: escríbense as tarefas do fogar en papeliños, 
dóbranse e póñense nunha bolsiña. Cada membro da familia 
colle o mesmo número de papeliños e terá que facer esas 
tarefas durante unha semana, non importa a súa idade ou o 
seu sexo. Se se precisa axuda, pídese. 

Máis: cada persoa ten os seus propios intereses e habilidades, 
por iso cómpre probar cousas diferentes ata atopar aquilo que 
nos guste e se nos dea mellor. Non todos somos iguais nin 
temos que practicar os mesmos deportes ou ter os mesmos 
hobbies. O mundo é moi variado.
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Pasa o filtro? Mulleres no cine
Obxectivo: a discriminación de xénero acada todos os 
recunchos, evidentemente tamén no cine. Un test para 
detectalo.

Ideas chave: analizar o rol da muller dentro do mundo dla 
cinematografía.

Recursos: test de Bechdel e películas para que pasen o test.

Desenvolvemento: o test de Bechdel, que xurdiu en 1985, é 
un método para avaliar se un guión de película, serie, cómic ou 
outra representación artística cumpre cos estándares mínimos 
para evitar a brecha de xénero. Para pasar o test de Bechdel 
e non ser considerado un filme discriminatorio respecto á 
muller se deben dar tres parámetros: un, que aparezan polo 
menos dúas personaxes femininas; dous, que estas dúas 
personaxes falen unha coa outra nalgún momento; tres, que 
esta conversación non sexa sobre un home. Fan listas de 
películas que pasen o test. 

Na casa: comprométense a ver un 50% de películas e series 
que pasen o test de Bechdel.

Máis: tamén fan listas de series ou de cómics que pasen o 
test. 

Practica a “labazada” mental
Obxectivo: non sempre é doado expresar que queremos dicir. 
Mais todo se pode aprender con esforzo.

Ideas chave: expresar o que pensamos e sentimos; ser 
respectuosos, pero claros e contundentes.

Recursos: encerado dixital, tableta e móbiles.

Desenvolvemento: para evitar situacións de abuso, acoso ou 
discriminación, hai que comezar por expresar verbalmente o 
que pensamos e sentimos e co que estamos en desacordo: 
“Non te metas comigo”, “por favor, non me toques, non me 
insultes, non me berres, etc.”. Non sempre é doado facelo; 
por iso, escenifican situacións dese tipo con compañeiros, 
grávanos e finalmente revísano, para analizaren se o fan con 
suficiente convicción.

Na casa: cos adultos tamén hai que aprender a deter posibles 
situacións de acoso. Practicamos cos nosos pais.

Máis: para coller un pouco máis de confianza e ampliar o noso 
discurso, en internet hai centos de youtubers facendo vídeos 
explicando como dicir moi alto “non” ante o abuso. 
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Xogos Paralímpicos, dos que non se 
falala
SUSTENTABILIDADE

Obxectivo: valorar a superación, a camaradería, o 
inconformismo e o esforzo. Persoas que afrontan as 
desvantaxes con outras cualidades. 

Ideas chave: buscar información sobre a historia dos Xogos 
Paralímpicos.

Recursos: encerado dixital, ordenadores, tableta, conexión a 
internet, impresoras e cartolinas, etc.

Desenvolvemento: na aula de Educación Física preparar un 
traballo sobre os Xogos Paralímpicos: a súa orixe, a historia, 
os récords, as disciplinas, os mellores deportistas, etc. 
Imprimir información e coládela en cartolinas que penduran 
por toda a escola para facer difusión deles. Aínda que non 
compiten nas mesmas condicións e categorías que os Xogos 
Olímpicos, podemos analizar tamén as audiencias e o público 
que os segue. Que proeza é maior para eles: a que se obtén 
con forza e capacidades, ademais de adestramento e esforzo, 
ou a que parte da discapacidade? Tamén se pode organizar o 
Día dos Xogos Paralímpicos pasando vídeos, montando unha 
exposición, invitando un atleta...

Na casa: búscanse en YouTube vídeos de Xogos Paralímpicos 
e vense en familia.

Máis: tamén podemos falar dos Special Olympics, dedicados 
a atletas con discapacidades psíquicas, para dar pé a tratar 
a vida das persoas que nacen cunha intelixencia diferente e 
precisan axuda e integración.
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A alimentación tamén crea  desigualdade   
SUSTENTABILIDADE

Obxectivo: seguro que nunca o imaxinarían, mais a 
alimentación crea cada vez máis desigualdade, xa que 
determinados produtos, considerados máis sans, adoitan ter 
un maior prezo ou custa máis acceder a eles. Cómpre buscar 
alternativas para evitalo.

Ideas chave: alimentación sa máis asumible para todos os 
petos.

Recursos: ordenadores, tabletas e móbiles.

Desenvolvemento: a alimentación de calidade cada vez 
é máis cara e os prezos máis inaccesibles para algunhas 
familias, pero non se pode renunciar a comer sa. Búscanse 
receitas económicas pero saudables. Por exemplo, pódense 
introducir máis gran, legumes e verduras na dieta diaria, e 
reducir a inxestión de carne e peixe semanal, que son produtos 
máis caros.

Na casa: hablar cos pais do prezo da cesta da compra semanal 
e como de saudable é. Analízase se se pode abaratar e facer 
máis sa e ecolóxica.

Máis: despois de acabar o receitario, na escola, se ten algunha 
cociña dispoñible, practicar facendo algunhas das receitas. 

Titoría Grandes dilemas da igualdade
VAIA DILEMA

Obxectivo: promover o debate e a reflexión colectiva a través 
de dilemas éticos sinxelos baseados en situacións cotiás. 
Distinguir entre distintos niveis de madureza, desde o temor 
ata o egoísmo, a expectativa de atención por parte dos demais 
e a xustiza. 

Ideas chave: dilemas éticos.

Recursos: dilema “Abandonáchesme” e tamén o dilema 
“Parece que lle gusto”, ademais do dilema “Amar é sufrir?”. 
Outros interesantes poden ser “Álvaro é un crack” e “Parella 
de traballo”.

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

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

Máis: moitos máis dilemas persoais na hemeroteca de “Vaia  
dilema”.
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Analizar as relacións entre iguais
TITORÍA AVALIACIÓN PROFESORADO

Obxectivo: o profesorado ten que transmitir coñecementos, 
pero é igual de importante coñecer ben os alumnos e ter as 
relacións entre eles baixo control.

Ideas chave: controlar, dirixir, axudar, ser confidente e estar 
pendente.

Recursos: cartolina A1, bolígrafos ou lapis de cores.

Desenvolvemento: o profesor fai unha táboa en que aparecen 
todos os alumnos da clase e na que intenta describir quen 
interactúa máis con quen e como: de igualdade, de bo rollo, 
de admiración, de compañeirismo, de superioridade, de facer 
bromas, de abuso, de discriminación, etc. Coas cores crea un 
código para que estas relacións se entendan o más rápido 
posible ao ver a táboa. Para completalo podemos empregar 
as propias actividades do programa, para anotarmos como se 
comportaron, quen participa e quen non, que comentarios se 
fan uns aos outros e en que ton e poder intuír a dinámica das 
relacións do grupo.  

Na casa: nas reunións de pais, o profesor ensínalles a táboa 
para que comprendan mellor as dinámicas de relación  coa 
clase. 

Máis: créanse terapias de grupo para cambiar as relacións 
tóxicas e erradicar calquera comportamento de abuso ou 
acoso. Velaquí algunhas reflexións sobre como flexibilizar as 
dinámicas modificando os grupos naturais da aula.

 

34
Qué farías se te sinteras só? 
XORNALISTA POR UN DÍA

Obxectivo: na adolescencia hai momentos nos que se busca 
a soidade, mais non hai que deixar nunca de lado as relacións 
persoais. Dar a coñecer a poboación nova que cre no sistema 
de protección á infancia, porque non teñen familia ou redes e 
precisa apoio doutros.

Ideas chave: ter amigos de verdade, con experiencias e 
idades diferentes, que nos poidan acompañar, aconsellar e 
partillar vivencias cando nos preste e se precise.

Recursos: ordenador, internet e móbiles.

Desenvolvemento: escribir unha reportaxe sobre a soidade 
e que medidas utilizan as persoas cando queren combatela: 
apuntarse a asociacións, falar cos veciños, contactar cos 
amigos persoalmente, por teléfono, a través das redes sociais, 
etc. Entrevístanse a persoas de idades e perfiles diferentes e 
móstranse declaracións para facelo máis próximo e real.

Na casa: os pais fanlles un organigrama onde aparezan as 
súas redes persoais. Pódense poñer a todos os que formaron 
parte delas desde que eran novos. 

Máis: organízase un debate na clase sobre se as redes sociais 
se consideran redes persoais ou non e se “tirar” delas é o máis 
beneficioso ou non. 
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Igualdade e desequilibrio no mundo
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Abofé que tendes oído falar do termo “países en vías de 
desenvolvemento”. Son aqueles que presentan un maior 
atraso económico e social, falta de liberdades e dereitos 
para a muller e escasa tolerancia con outras culturas, 
relixións e orientacións sexuais. Son países con alto nivel 
de analfabetismo, escaseza de alimentos, carencias de 
saúde pública, vivendas precarias e escasas expectativas 
de futuro e de vida. Fálase deles en contraposición 
con aqueles países que lograron un alto grao de 
desenvolvemento humano, e gozan de altos estándares 
de vida, grazas a unha certa distribución da riqueza, a 
sanidade, a esperanza de vida e a calidade dos servizos. 
Entre uns países e outros hai unha ampla fenda, unha 
separación marcada por centos de desigualdades.

Daquela, como chegamos a esta triste e inxusta situación 
en que hai países de “primeira” e países de “terceira” con 
inmensas desigualdades? Como hai países onde se deitan 
toneladas de comida ao lixo e noutros hai fame e nenos 
desnutridos? Como pode haber case 30 anos de diferenza 
de esperanza de vida entre as persoas que viven en 
Europa e as que viven nalgúns países de África? Por que 
non todos temos acceso ás mesmas vacinas, ás mesmas 
menciñas, aos mesmos servizos sanitarios se todos temos 
o mesmo dereito á saúde? Este é un desequilibrio que 
os países máis desenvoltos historicamente ignoraron 
ou promoveron; aproveitáronse coa colonización da 
explotación da abundancia de recursos naturais, da man de 
obra barata e da corrupción, crearon atraso, sometemento 
e dependencia, nada doados de superar.  

As diferenzas son tan abismais (económicas, sociais, 
políticas, de dereitos e liberdades), que moitas persoas 
destes países (Siria, Somalia, Nixeria, a República 
Democrática do Congo) embárcanse en viaxes imposibles, 
poñen a súa vida e a dos seus fillos en perigo, deixan 
atrás a súa familia e utilizan todos os seus aforros, con tal 

de chegar ao Primeiro Mundo e buscar unha vida mellor. 
Ansían o mesmo que ti: afastarse do perigo, comer, ter 
servizos sanitarios, liberdades básicas, educación e paz. 
Algo que sería imposible no seu país de orixe. 

Evidentemente, a maioría das persoas na súa situación 
faría o mesmo, pero isto non deixa de ser unha solución 
temporal, imperfecta e non unha solución de futuro. 
A mellor solución sería que a paz, as economías e o 
desenvolvemento se foran igualando en todos os países, 
para que todas as persoas tiveran as necesidades básicas 
cubertas en alimentación, seguridade e sanidade, e igual 
coas liberdades, ademais de acceso á educación e a unha 
vida digna. Verdade que sería fantástico que todo fose 
máis xusto e igualitario, que non houbese tanto sufrimento 
e desigualdade no mundo?

Mais… como podemos construír un mundo así? É iso 
posible? Non está fora do noso alcance? É algo inevitable? 
En absoluto, sempre hai esperanza. Porque as diferenzas 
non se deben a algo como a xeografía ou o clima ou os 
recursos ou os costumes que teñan, xa que, igual que pasa 
cos individuos, iso só son sinais de identidade. En todos 
eles o que hai son persoas, biolóxica e psicoloxicamente 
iguais, loitando por adaptarse e sobrevivir. A diferenza está 
nas relacións que se constrúen, esta vez non persoa a 
persoa, senón país a país. Podemos facer algo para que 
melloren? En parte si. Para comezar, podemos imaxinarnos 
en adiante como unha soa familia, que ten que medrar por 
igual, que ten que alimentar por igual aos seus membros e 
darlles a posibilidade de contribuír a un progreso colectivo, 
o de toda a humanidade. Se nas nosas eleccións e 
decisións poñemos esa condición e reclamamos que se 
cumpra, se defendemos a todas esas persoas vulnerables 
e erguemos a voz para impedir que lles fagan máis dano, 
quizás chegue o día en que o mundo sexa máis igualitario. 
Oxalá este desexo se faga realidade. 

Igualdade e desequilibrio no mundo

Primer Ciclo

Ciclo superior

Sustentabilidade

S
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Dilemas

Xornalista por un día

Profesorado
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35
Esperanto, a utopía dunha lingua universal 
para a igualdade 

Obxectivo: procurar información sobre o esperanto, a súa 
orixe e a súa historia.

Ideas chave: igualdade a través das linguas; para se entender 
hai que falar unha mesma lingua. Dominar unha lingua, forma 
de imposición ou posición de superioridade.

Recursos: ordenadores, tabletas, conexión a internet.

Desenvolvemento: na clase de Valores, de Linguas ou de 
Historia búscase información sobre o esperanto, unha lingua 
creada para ser falada por todos os habitantes da Terra para 
entendérmonos entre nós; as linguas forman parte da cultura, 
da historia e da tradición dos distintos países, é unha riqueza 
cultural importantísima, pero ás veces provocan desigualdades, 
xa que non permiten a intercomprensión. 

Na casa: vense películas en versión orixinal para escoitar 
outras linguas e reflexionar sobre o que sentimos cando non 
entendemos o que se está a dicir.

Máis: despois de coñecer a historia do esperanto, analízase na 
aula por que cremos que o inglés a substituíu e se converteu na 
lingua universal. Cales son as outras linguas máis faladas? 
Como podería ser no futuro?
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Faccións
Obxectivo: pensar e escoller cal podería ser a súa vocación/
profesión tendo en conta os seus intereses, habilidades actuais 
e a súa capacidade de adaptarse aos cambios.

Ideas chave: vocación, aptitudes, intereses, capacidade para 
exercer unha profesión e flexibilidade.

Recursos: encerado dixital, televisión, libros, etc.

Desenvolvemento: a partir de dúas sagas de cine de éxito 
internacional como Os Xogos da Fame e Diverxente (cuxos 
libros foran adaptados á gran pantalla), os alumnos analizan 
as sociedades ficticias que ambas as dúas obras propoñen 
e nas que separan a poboación en faccións por talentos ou 
para unha ocupación/vocación concreta. De xeito individual, 
os alumnos imaxinan que son protagonistas dalgún dos 
relatos e sitúanse nalgunha das faccións ou distritos. Teñen 
que xustificar o por que. Despois, forman grupos por faccións. 
Coinciden cos seus grupos naturais de amigos ou non?

Na casa: se non viron as películas, pódenas descargar dalgún 
videoclub en liña e velas en familia.

Máis: somos polifacéticos. Hai que situarse noutra facción 
ou distrito. Cal ou cales escollemos, ademais do da primeira 
elección? Se non se queren propoñer máis alternativas que a 
inicial, hai que xustificar a razón.
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Cores e culturas

Obxectivo: cada cultura ten as súas características e 
particularidades en todos os aspectos, tamén na simboloxía 
das cores. 

Ideas chave: símbolos e cultura, valores, momentos e 
sentimentos especiais vinculados a unha cor (dó, inocencia, 
voda, luxo, agresividade, paz, etc.).

Recursos: ordenadores, tabletas, conexión a internet, 
fotografías de papel, xornais, revistas, tesoiras, etc.

Desenvolvemento: na clase de Valores ou de Historia, 
por grupos, os alumnos escollen un determinado tema: o 
nacemento, o casamento, a morte, a felicidade, a paz, o 
luxo, etc., e documéntanse sobre a cor que os simboliza nos 
diferentes países. Con que cores, por exemplo, se identifica 
o loito? No noso país é a cor negra; no Antigo Exipto e no 
Imperio Romano vestían de vermello; na China ou no Xapón 
visten de cor branca… e así, deben ir descubrindo que cores 
se relacionan con que en cada lugar. Finalmente, podemos 
reflexionar sobre as diferenzas culturais fronte á igualdade 
de sentimentos ou de momentos vitais significativos, que non 
cambian no ser humano, estea onde estiver. 

Na casa: as familias tamén teñen cores preferidas, cores 
fetiches, cores que se pensan  que traen mala sorte. Fálase 
cos pais sobre iso.

Máis: se se quere seguir afondando, despois das cores, 
pódese ver que significado teñen os números segundo as 
culturas. 
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Sempre hai unha primeira vez para a 
igualdade...  

Obxectivo: primeira vez para o voto feminino, para abolir a 
escravitude, para promulgar os dereitos dos homosexuais, 
para asinar a paz…

Ideas chave: reflexionar sobre o camiño percorrido; aínda que 
agora todo semelle evidente, foi un gran reto chegar ata aquí.

Recursos: ordenadores, tabletas, conexión a internet, libros 
de historia, etc.

Desenvolvemento: por grupo, na clase de Historia ou Titoría, 
preparan unha exposición sobre “a primeira vez que se 
conseguiu algo en concreto para loitar contra a desigualdade 
no planeta”: a primeira vez que as mulleres puideron votar, 
a primeira vez que persoas de raza negra e branca puideron 
partillar un mesmo transporte público como iguais; a primeira 
vez que as parellas homosexuais puideron casar; etc. Despois 
pódeno expor ao resto das clases da ESO ou organizaren 
unha exposición polos espazos comúns do centro (corredores, 
vestíbulos, comedor) para darlle a máxima visibilidade.

Na casa: cos avós, fálase das “súas primeiras veces” na loita 
pola igualdade que eles lembran. É especialmente interesante 
dar voz ás mulleres da familia e como viviron todos os cambios 
do seu papel na sociedade.

Máis: compárase a situación dos países occidentais cos 
países do chamado Terceiro Mundo. Nestes últimos aínda 
lles queda moito máis camiño que percorrer en termos de 
igualdade. Podemos mirar, por exemplo, os dereitos da muller 
en distintos países ou o trato ás persoas homosexuais, aínda 
penado legalmente en moitos lugares.
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Blog “como facer”
Obxectivo: hai que converterse en persoas independentes, 
autosuficientes, capaces de se valer por si mesmas. O día a 
día da vida pídeche habilidades para resolver por ti mesmo 
situacións que van desde pendurar un cadro ata arranxar unha 
bicicleta, e non imos depender sempre de que nos axuden os 
demais.

Ideas chave: todos somos capaces de facer de todo, á marxe 
do noso xénero. Non valen escusas.

Recursos: cámaras do móbil ou da tableta, programa de 
edición.

Desenvolvemento: créase un blog ou unha wiki, 
protagonizado polos alumnos, sobre como facer cousas 
básicas, que precisan saber para seren autónomos, sen 
diferenza de xénero: desde abriren unha conta no banco ata 
sacar o pasaporte, poñer unha lavadora, fritir un ovo, poñer 
unha pizza no forno, ferver auga, amañar a cisterna ou unha 
persiana, cambiar unha lámpada, amañar un roda picada… 
Estas instrucións estarán dispoñibles para todos cando o 
precisen.

Na casa: organízase unhas horas á semana para que os 
adultos transmitan parte dos seus coñecementos aos fillos. 
Tómanse notas nun caderno.

Máis: a información do blog recóllese resumida nun manual 
práctico que se maqueta, imprime e distribúe entre o resto dos 
compañeiros da ESO e Bacharelato. Tamén podemos contar 
coa colaboración de adultos, como os propios profesores ou 
os pais e nais ou familiares, que nos ensinen os seus “trucos” 
do día a día.

Wiki da igualdade
Obxectivo: profundamos en termos e conceptos que xiran ao 
redor da igualdade, a diversidade e a discriminación.

Ideas chave: ampliamos vocabulario, falamos con propiedade, 
comprendemos termos ás veces complexos.

Recursos: enciclopedia, ordenador, tableta, conexión a 
internet, impresora, etc.

Desenvolvemento: entre todos créase un dicionario 
con definicións e exemplos para comprender conceptos 
como  igualdade, segregación, discriminación, racismo, 
feminismo, machismo, refuxio, inxustiza, xenofobia, 
apartheid, exclusión social, vulnerabilidade, pobreza… Para 
loitar contra a desigualdade hai que saber ben do que falamos. 

Na casa: búscanse artigos de prensa, coa axuda dos pais, nos 
que aparezan estes termos e sitúanse no contexto.

Máis: prepárase un pequeno dicionario de peto coa definición 
de todos estes termos, imprímese e lévase á casa para telo 
sempre presente.
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Quen manda aquí?   
Obxectivo: analizar que xénero, raza e clase social domina 
as institucións políticas e as grandes corporacións. Observar o 
desequilibrio e a representación de intereses e cuestionar os 
sistemas que levan a iso, propondo como poderían chegar a 
ser máis igualitarios.

Ideas chave:  poder e xénero. Empresas, gobernos, 
institucións, premios, recoñecementos, personaxes nos libros 
de texto…

Recursos: ordenadores e programa informático para realizar 
estatísticas.

Desenvolvemento: na clase de Historia ou de Matemáticas, 
búscase información sobre os presidentes de gobernos, 
ministros, representantes internacionais, premios de 
investigación, cultura, etc., o seu xénero, a súa raza, a clase 
social, a educación e orixe, entre outros aspectos. Coa 
información, créanse gráficas de estatísticas. Analizar as 
gráficas. Outra posibilidade é analizar a presenza de homes 
e mulleres e as súas culturas e nacionalidades nos libros de 
historia de clase para tirar conclusións sobre quen e como se 
explica a historia do mundo e con que cortes nos chega. 

Na casa: os alumnos preguntan aos pais en cantas ocasións 
traballaron para xefes que fosen mulleres, de razas diferentes 
á branca, de relixión distinta á católica, etc. 

Máis: cada vez máis, impóñense cotas de xénero, de raza, 
de clase social… para loitar contra a desigualdade. Créase un 
debate a prol e en contra das cotas de homes e mulleres nos 
postos de goberno.
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Quedarías aquí? 
Obxectivo: poñerse na pel de persoas en situacións críticas e 
complexas para entender por que son capaces de abandonar 
os seus países e pór a súa vida en risco.

Ideas chave: empatía, facer un exercicio de imaxinación para 
achegármonos á realidade doutras persoas. Refuxio e exilio.

Recursos: cadeiras, mesas, martelo de plástico ou timbre, etc.

Desenvolvemento: ante unha guerra, unha situación de 
fame, unha ditadura que non respecta os dereitos básicos do 
ser humano… que fariamos? Abandonariamos o noso país 
buscando un futuro mellor ou ficariamos a loitar para cambiar 
e mellorar a situación do noso país? A clase divídese en dous 
grupos, uns a favor de inmigrar e outros en contra. Cada un 
esgrime os seus argumentos. Un moderador dirixe o debate. 

Na casa: mírase o telexornal en familia e coméntanse as 
novas sobre refuxiados ou inmigrantes. Que opinan os pais?

Máis: inténtase contactar con algún inmigrante ou refuxiado 
que queira compartir a súa historia e experiencia: por que 
decidiu abandonar o seu país? Que complicacións se atopou 
ata chegar ao seu destino? Como se adaptou ao seu país 
de acollida? Recomendámosvos a emocionante historia de 
Ousman Umar e un destino compartido: España e Ghana, 
coa fundación dunha ONG alí para mellorar a educación das 
futuras xeracións. 
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Consello de rapaces do colexio e do 
barrio/poboación

Obxectivo: para loitar pola igualdade hai que se facer escoitar 
a través das canles axeitadas.

Ideas chave: participar, loitar polos dereitos, intervir na vida 
social e política do noso contorno para contribuír a mellorar a 
situación.

Recursos:  ordenadores, conexión a internet, tabletas, etc.

Desenvolvemento: os alumnos fan en clase unha listaxe 
coas súas preocupacións/propostas para que mellore  a 
situación de igualdade/desigualdade dos rapaces en xeral. 
Procuran información a través de internet das asociacións 
ou entidades máis próximas ao centro que poidan recoller as 
súas propostas e xestionalas, xa sexan consellos de barrio, 
entidades cidadás, autonómicas, etc. Preparan un escrito 
expondo distintas peticións a cada entidade, inclusive visitalas 
e participaren nalgún encontro no que fagan oír a súa voz. Ser 
escoitado é un dereito.

Na casa: como familia, tamén se poden presentar propostas na 
asociación de veciños do barrio para reducir as desigualdades.

Máis: entre os alumnos escolles representantes ou delegados 
da clase que fagan de interlocutores coas asociacións, 
entidades, etcétera.

S

43

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.cear-euskadi.org/manifiesto-fuimos-exilio-seamos-refugio/
https://nascoict.org/es
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/24/publicaciones/informe-juventud-2016.pdf


PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
SECUNDARIA
CURSO 2018-2019

39

Un fogar para cada neno

Mulleres con talento
Obxectivo: procurar exemplos de mulleres que non foron 
recoñecidas polo seu xénero e tiveron que loitar para non 
pasar desapercibidas. 

Ideas chave: reivindicar o papel da muller, que durante séculos 
foi infravalorado fronte á figura do home.

Recursos: películas como Big Eyes, Maudie, Figuras 
ocultas, Marie Curie, etc. 

Desenvolvemento: organízase un cinefórum para ver unha 
desas películas, que reivindica a figura de mulleres polos seus 
logros científicos, sociais, políticos, artísticos, etc., algunhas 
delas non recoñecidas ou cunha grande historia de superación 
atrás. Tras pasar a película ábrese un debate entre os alumnos 
sobre que medidas se deberán tomar para que na sociedade 
actual non se discrimine por cuestións de xénero e todos 
(homes e mulleres) teñan oportunidades para desenvolveren 
todo o seu potencial.

Na casa: reivindícase o traballo das nosas nais e avoas (fóra 
da casa ou no fogar) e faise a celebración que a elas máis lles 
agrade. 

Máis: séguese reivindicando a figura da muller creando unha 
sección de obras escritas por figuras femininas na biblioteca 
escolar. Velaquí algunhas ideas. 
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Utopía, un mundo en igualdade
Obxectivo: imaxinar como podería ser un mundo no que 
reinase a igualdade. É unha utopía difícil de acadar, pero 
seguro que sería un mundo mellor.

Ideas chave: visualizar como podería funcionar a sociedade 
contemporánea actual se non existisen as desigualdades 
entre os cidadáns do planeta. 

Recursos: ordenador, tableta, impresora, papel, bolígrafos e 
cores, etc.

Desenvolvemento: na aula de Lingua ou Literatura convócase 
un concurso de contos ou relatos curtos. A temática: “Utopía, 
un mundo de igualdade”. Abofé que, con esta temática tan 
interesante, os alumnos escriben unhas historias fantásticas. 
Organízase un xurado popular con alumnos desde 1º ata 4º da 
ESO, co mesmo número de rapaces e rapazas. Eles escollen 
os gañadores. 

Na casa: ademais de participar no concurso de contos da 
escola, cos pais consultan a web  escritores.org, na que se 
publican concursos de literatura. Buscan algún dos
 contos para rapaces para  participaren co seu relato. 

Máis: pódese presentar a mellor historia aos concursos de 
contos do concello.

A historia, contada por... 
Obxectivo: é moi importante que a historia se narre desde 
distintos puntos de vista para que sermos críticos e 
obxectivos. Tradicionalmente, a historia foi explicada desde o 
punto de vista dos pobos dominantes, dos vencedores, das 
clases mandatarias, dos homes… Hai moitas outras voces 
que merecen ser oídas, porque forman parte do mundo e 
tamén da vida. 

Ideas chave: analizar, pórse no lugar dos outros, mirar as 
cousas desde distintos puntos de vista.

Recursos: cámara de vídeo, tableta, programa de edición, etc.

Desenvolvemento: cada persoa está condicionada por 
como percibe a realidade dependendo do seu xeito de 
pensar, ideoloxía, xente que a rodea, etc. Ademais, as novas 
chégannos a través dos medios de comunicación, os libros, 
o cine, etc., que nos explican a súa versión dos feitos. Por 
grupos, escoller un momento histórico relevante e gravar 
persoas de perfil social, político, ideolóxico, etc., diferente 
falando sobre del. Seguro que cada un ten a súa propia versión 
dos acontecementos.

Na casa: pídeselles aos pais que os axuden a comprender 
mellor que ideas sociais, económicas, filosóficas, etc., recollen 
de xeito resumido os partidos políticos máis importantes que 
actualmente gobernan no noso país.

Máis: mércase a prensa xeneralista diaria e analízase como 
cada periódico trata unha mesma noticia. Por que cren que 
non todos ofrecen a mesma versión sobre o tema?
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Os centros de día, axudando a 
compensar a desigualdade     
XORNALISTA POR UN DÍA

Obxectivo: investigar sobre realidades que nos chegan a 
través dos medios de comunicación, aínda que estean moi 
preto de nós. 

Ideas chave: coñecer como viven nos Centros de Día as 
persoas en circunstancias de necesidade ou pobreza e que se 
pode facer para mellorar as súas vidas.

Recursos: tableta, ordenadores e móbiles.

Desenvolvemento: por grupos, os alumnos teñen que escribir 
unha reportaxe sobre os lugares onde se atenden a nenos en 
situación de vulnerabilidade. Consulta aquí o traballo de Aldeas 
Infantiles SOS, ou buscade o que se realiza cos refuxiados, 
por exemplo. Se se vive nunha vila, contáctase co centro a 
través de internet e inténtase entrevistar a algunha persoa que 
o dirixa por correo electrónico, por teléfono ou ben visitándoo. 
Tamén se pode invitar aos responsables a que veñan ao 
instituto a dar unha charla para explicar o seu traballo.

Na casa: coas familias contactamos con algún destes Centros 
de Día para ofrecérmonos como voluntarios se é posible 
axudar en algo.       

Máis: se escolledes o tema da infancia en situación de risco, 
podedes consultar o informe elaborado por Aldeas Infantiles 
SOS.
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Titoría grandes dilemas sobre a igualdade 
MENUDO DILEMA

Obxectivo: promover o debate e a reflexión colectiva a través 
de dilemas éticos sinxelos baseados en situacións cotiás. 
Distinguir entre distintos niveis de madurez, desde o temor ata 
o egoísmo, a expectativa de atención por parte dos demais e 
a xustiza.

Ideas chave: dilemas éticos.

Recursos: dilema “Top manta” e tamén o dilema “Roupa 
de marca”, ademais do dilema “Móbiles baratos”. Ademais, 
temos os dilemas “Ir ou non á manifestación”, “Na  porta da 
mesquita” ou “Prazas libres para discapacitados”. 

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

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

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

D
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Todos nos alimentamos igual        
SUSTENTABILIDADE

Obxectivo: proteínas, carbohidratos, vitaminas, graxas, etc.; 
ver que se precisa para vivir e como se resolve. 

Ideas chave: cada país e cada sociedade ten as súas propias 
particularidades, tamén na alimentación.

Recursos: cartolinas, impresoras, imaxes de alimentos, 
tesoiras, colas, etc.

Desenvolvemento: todos os seres humanos precisan uns 
alimentos básicos na súa dieta: proteínas, carbohidratos, 
vitaminas, fibra, líquidos… Mais segundo o país, a súa 
extensión, o seu clima, a súa situación económica, etc., 
consómense dun xeito ou doutro. Por grupos, escoller países 
con dietas distintas e elaborar un mural cos produtos típicos 
da zona e o por que se producen/consumen eses alimentos 
e non outros. A idea é descubrir que todos os humanos nos 
alimentamos baseándonos neses mesmos principios e que só 
é cuestión de contexto escoller os alimentos con esas funcións 
para manternos con vida.

Na casa: cada dúas ou tres semanas proponse ir xantar a 
un restaurante dun país distinto para coñecer os pratos e os 
ingredientes típicos.

Máis: ademais do espazo, o tempo tamén marcou un cambio 
na dieta dos humanos: analizar que se comía na Antigüidade, 
na Idade Media, na época industrial…

S
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https://anyiborda.wordpress.com/2016/09/08/la-alimentacion-en-la-revolucion-industrial/
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Quen precisa axuda 
TITORÍA AVALIACIÓN PROFESORADO

Obxectivo: estar pendente das necesidades dos alumnos, 
non só  pedagóxicas, tamén das súas relacións sociais e 
familiares. 

Ideas chave: acompañamento persoal e emocional ao longo 
do curso; aconsellar e recomendar axuda doutros expertos, 
se cómpre.

Recursos: axenda e internet, relación cos servizos sociais da 
zona. 

Desenvolvemento: o profesor debe informar das asociacións 
ou entidades que poden axudar cando se produce acoso, 
abusos ou discriminación por temas de xénero, racismo, 
homofobia, etc. É importante que detecte que alumnos 
ou alumnas poden estar padecendo estas situacións de 
desigualdade, que os aconselle e os acompañe na dirección 
correcta para que se solucione o problema o máis axiña 
posible. Sería unha boa idea prepararmos un documento con 
teléfonos, nomes de institucións con cadansúa finalidade e 
consellos de actuación. 

Na casa: en situacións excepcionais cómpre manter contacto 
directo cos alumnos e cadansúas familias máis alá da escola para 
axudar nos momentos complexos, xa que afectan ao benestar do 
adolescente e inflúen en todos os ámbitos da súa vida. 

Máis: organízanse reunións cos alumnos e mais os pais para 
poñer en común os distintos puntos de vista e avaliar como se 
desenvolve o conflito.
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Apunta a túa clase á 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 da 
igualdade, 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 da 
igualdade 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 unha escola, que 
pode levar un alumno e un profesor. A Xornada Nacional de 
Rapaces 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
aquí. Ou chamar ao teléfono de asesoramento permanente:

670 696 588

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/consejos-juventud.php
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=Xornada%20Nacional%20de%20Rapaces
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Qué 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 135 países.

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 571 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 577.200 nenos, rapaces e familias.

Conta ademais con 656 Colexios, Centros de Educación Infantil, Centros 
Sociais e Centros de Formación Profesional, que atenden a 296.800 nenos e 
rapaces.

Ofrece 962.000 tratamentos médicos nos 77 hospitais SOS e conta con 
797.700 beneficiarios nos 30 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

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2016-aldeas-infantiles-sos.html
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En España
Aldeas Infantiles SOS está presente no noso país desde 1967. 
En 1981 constitúese a Asociación Aldeas Infantiles SOS de 
España, que coordina o labor a nivel nacional, e en 1983 é 
declarada de utilidade pública polo Consello de Ministros. A 
Presidencia de Honor osténtaa S.M. o rei Felipe de Borbón.

Aldeas Infantiles SOS traballa na maioría das Comunidades 
Autónomas: Andalucía, Aragón, Castela-A Mancha, Canarias, 
Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia e Asturias (Oviedo) e 
proximamente estaremos en Baleares (Palma) 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.

Latinoamérica e África

Aldeas Infantiles SOS de España financia 17 Aldeas 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, Juigalpa 
e León (Nicaragua), Lima e Pachacamac (O Perú); San Miguel, 
San Vicente e Sonsonate (O Salvador), e 3 en África: Agadir 
(Marrocos), Louga e Ziguinchor (O Senegal).

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

En total, o número de nenos e rapaces atendidos por Aldeas 
Infantiles SOS de España en 2017 foi de 23 633 (7.938 en 
España e 15.695 en América latina e África).

Contamos con 350.399 socios, padriños e donantes, ademais 
de 300 empresas e fundacións colaboradoras.

O noso reto para 2020 é acadar que 35.000 nenos medren 
nun ambiente familiar protector. 

Se quere máis inforación 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

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.aldeasinfantiles.es



