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O valor da igualdade
Abraza os teus valores 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-primaria/
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-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://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, 9, 14, 18, 21, 23, 27, 36, 41, 42, 43, 44, 46 e 48

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: 
4, 6, 9, 16, 23, 26, 30, 32, 36, 38, 39 e 40

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, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 26, 29, 39 e 40

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: 
10, 19, 20, 22 e 35

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
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 igual aos demais

EU SON ÚNICO

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Eu son único, eu son igual aos demais
Alta, mediana, baixa; de cabelo longo, curto, crecho, 
liso, con mechas; de ollos maróns, azuis, verdes; de 
fronte ancha, pescozo longo, traseiro ergueito, dedos 
de pianista; con lentes, brackets ou pendentes; vestidos 
con chándal, vaqueiros, camisetas, leggins, suadoiros... 
Non, non xogamos a “Quen é quen?”. Simplemente 
estamos describindo os nosos irmáns, curmáns, 
veciños, compañeiros da escola ou amigas do verán. 
Todas esas persoas, absolutamente todas, incluíndote 
a ti, son únicas e irrepetibles tanto no físico como no 
xeito de seren e de pensaren. E como é posible que 
sendo 7.5000 millóns de persoas as que habitamos este 
planeta, todos e cada un de nós sexamos diferentes? Por 
que todos temos uns trazos únicos e exclusivos que fan 
que sexamos irrepetibles? Isto débese á combinación 
única de células e instrucións do ADN de cada persoa 
que inclúe a combinación dos xenes dos seus pais e das 
súas familias. 

E se somos singulares no noso físico, moito máis polo 
noso xeito de pensar e comportarnos; un tanto por cento 
moi elevado do noso carácter xa vén modelado tamén 
de orixe, resultado da nosa combinación xenética. A iso 
súmaselle o que aprendemos na nosa familia, a educación 
que recibimos e a experiencia, as vivencias que cadaquén 
acumula ao longo da súa vida cos acontecementos que 
nos suceden cada intre. Iso transfórmanos en seres 
humanos máis exclusivos aínda.

O máis curioso de ser un exemplar único na nosa especie 
é que, por outro lado, as persoas partillamos tamén moito. 
O 99,99% do material xenético, sen ir máis lonxe. Somos 
taaaaan iguais que se diría que todos, absolutamente 
todos os individuos deste planeta, son algo así como 

curmáns (aínda que sexa afastados) . Somos moitas 
unidades únicas de persoas iguais entre elas, unidos por 
uns lazos invisibles especiais. E esa igualdade, un valor 
que recoñece esa semellanza entre todos, debe facernos 
pensar. Todos eses “eu” que vivimos no mesmo planeta 
partillamos orixe, unhas mesmas necesidades (comer, 
traballar, durmir, aprender, soñar, amar). Non importa a 
cor da pel, a forma de cadaquén... pensar en igualdade 
é sentirse parte dunha gran familia, en que todos 
merecemos o mesmo respecto, amor e consideración.

Si, somos únicos. E debemos estar orgullosos de selo, 
non debemos avergoñarnos xamais desa singularidade, 
da herdanza e da experiencia que arrastramos. Está 
moi ben querer evolucionar, mellorar, ser a nosa versión 
3.0, mais debemos resistirnos a cambiar porque si, para 
seguir unha moda ou para desaparecer entre os mais, 
perdendo o que nos fai especiais e que é o mellor que 
temos.

E tamén somos iguais. Partillamos centos de cousas, 
desde o noso xeito de nacer ata os sentimentos, medos, 
emocións... vivimos en familia,  sexa nunha cabana, 
nunha casiña, nun iglú, facemos amigos, imos á escola. 
Queremos aprender para sobrevivir, gústanos xogar, 
apertar, rir, cantar, bailar, imaxinar, crear e inventar. 
Somos iguais e partillamos unha mesma “casa”, o noso 
planeta, a Terra, co mesmo sol para nos quecer e as 
mesmas estrelas pola noite. Por todo isto e por moito 
máis, temos que aprender a querer, a ser xenerosos, 
solidarios e responsables co lugar en que moramos e 
cos outros seres cos que partillamos parte do camiño. Só 
temos unha oportunidade e hai que deixar unha pegada 
o máis amable posible do noso paso pola vida.

Ciclo infantil

Ciclo inicial

Ciclo medio

Ciclo superior

Sustentabilidade

S
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Xornalista por un día
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EU SON ÚNICO

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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1
Vemos películas cos maiores 
Todos fomos pequenos

Obxectivo: descubrir que son as emocións, como forman 
parte de cada un de nós e como aparecen ante determinadas 
situacións. Identificalas (tristeza, ledicia, medo, noxo, enfado, 
frustración), partillalas con outros e comprender que tamén os 
demais as teñen, para inicialos na empatía.

Ideas chave: emoción, medo, sentimento, partillar, medrar e 
ser humano.

Recursos: encerado dixital para ver películas. 

Desenvolvemento: os profesores de Educación Infantil e 
Primaria organizaranse para que os alumnos de cursos e 
idades distintas se atopen en diferentes ocasións para ver 
películas axeitadas para todas as idades, mesturando 
grupos e idades. O obxectivo é que os espectadores se 
deixen levar e partillen emocións; que tanto pequenos como 
maiores se decaten de que sentimentos como a risa, o medo 
ou a sorpresa son idénticos para todos, con independencia da 
idade.

Na casa: vemos películas ou series de televisión xuntos en 
familia. Ao rematar, falamos das emocións que nos provocan e 
das dúbidas que nos xorden.

Máis: aínda que agora nos parezan maiores, os nosos pais 
foron nenos iguais ca nós. Procurar álbumes da época e 
velos xuntos. Os pais teranlles que falar dos seus gustos e 
dos seus hobbies daquela época.

INF

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://decine21.com/listas-de-cine/lista/Las-100-mejores-peliculas-para-ver-en-familia-93448
https://www.huffingtonpost.es/2012/11/27/nostalgia-de-los-80-videos_n_2196427.html


PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
INFANTIL E PRIMARIA
CURSO 2018-2019

8

Un fogar para cada neno os teus valores

2
Cova-mural das mil mans 

Obxectivo: crearmos un espazo común nunha sala ou nun 
espazo de pasaxe na escola, en que o alumnado, o profesorado 
e as familias deixen “pegada” para traballar conceptos como 
“únicos” e “diversos” e “temos en común a nosa humanidade”.
 
Ideas chave: orixes, arte rupestre, singular, diversidade, 
igualdade, cor e expresión artística.
 
Recursos: rolos de papel de embalar, pintura especial para 
empregar coas mans, recipientes de plástico para verter a 
pintura, toalliñas húmedas para se  limpar e fita adhesiva para 
fixar o mural na parede ou no teito.

Desenvolvemento: entre o alumnado e o profesorado 
procurarán un espazo onde colocar o papel de embalar a 
modo de mural, como se se tratara da parede e do teito dunha 
cova prehistórica. Poñerán a pintura nos envases de plástico 
e convidarán a todos os cativos, profesores e familiares a 
que escollan a cor que máis lles preste, despois mancharán 
a súa man coa pintura e deixarán a súa pegada no mural. O 
obxectivo é crear un cadro xigante con centos de mans, todas 
distintas, todas iguais.

Na casa: tamén poden debuxar, pintar e recortar as mans de 
todos os membros da familia. Despois colaránselles uns imáns 
pequenos e colocaranse na neveira. Deste xeito, cada día 
notaremos a presenza de cada un de nós. Se temos xardín, 
tamén podemos facer un pequeno “paseo da fama” para deixar 
gravadas as nosas pegadas.

Máis: os homes das cavernas xa pintaban coas mans e así 
amosaban que eran humanos, porque é un elemento propio 
da nosa especie. Na clase ou na casa, cos profesores ou coa 
familia, pódense procurar imaxes en libros ou en internet de 
exemplos desas pinturas. 

INF

3
Solta de globos multicolores

Obxectivo: seguir a reflexionar sobre o concepto de “sermos 
iguais e diferentes á vez”, empregando globos biodegradables 
de cores como metáfora, que son uns obxectos que aos máis 
pequenos lles encantan.

Ideas chave: partillar, divertirse, imaxinar, pensar desexos 
individuais e desexos en grupo.

Recursos: globos de látex biodegradable de cores e formas 
diferentes, helio, papeis e rotuladores.

Desenvolvemento: o Día Universal do Neno (20 de novembro) 
ou algunha data emblemática para a infancia, xuntaranse no 
patio da escola ou na azotea alumnos de diferentes cursos, 
tanto de Infantil como de Primaria. Alí incharanse globos 
biodegradables con helio, se queremos soltalos, ou a soprar, 
se decidimos que cadaquén leve un á casa. Todos os globos 
son semellantes, pero cando estean inchados veremos que 
cada un adopta tamaños e formas diferentes. Semellan iguais, 
pero en realidade son todos diferentes. Os alumnos escriben 
un desexo individual en cada globo, e despois de reflexionaren 
entre todos, terán que escribir un común en grupos de 5 ou 6 
persoas. Abofé que hai desexos únicos e moitos coincidentes. 
Finalmente, soltaranse os globos para que voen.

Na casa: mércanse dúas plantas iguais, réganse, póñenselles 
vitaminas e cóidanse por igual. Aínda que ao inicio fosen 
practicamente “xemelgas”, cada unha medrará adoptando un 
xeito único e orixinal.  

Máis: na escola gárdanse algúns globos inchados con textos 
no interior e, no canto de lanzalos ao ceo, regalámosllos a 
algún compañeiro. Seguro que lle fai moita ilusión ler as 
mensaxes.

INF

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=rfA9HXitdrc
https://www.youtube.com/watch?v=23EauM-nlYE
https://biodegradable.es/globos-comprar/
http://www.un.org/es/events/childrenday/
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4
Son como esta bóla

Obxectivo: ceibar a imaxinación, traballar a abstracción e 
gozar modelando e pintando.

Ideas chave: imaxinar, abstraerse, crear e empregar a fantasía 
para mirármosnos con outros ollos. 

Recursos: barro, papel maché, goma EVA, arames, cartolinas, 
cores, acuarelas, tesoiras, nobelos de la, guata, gasa, papel 
de seda, papel crespón, papel de xornal, celofán de cores...

Desenvolvemento: na clase de Plástica ou na de Titoría, 
os alumnos imaxinan que son “bólas” formadas por moitas 
capas. Como son esas capas? De que cores? Que forma 
teñen? Empregando os materiais que máis lles gusten teñen 
que construír esas “bólas”, que deben representar de xeito 
simbólico como son e o seu carácter ou o seu xeito de sentir. 
Por exemplo, se senten que son brandiños e vulnerables, 
poden usar algodón, se se senten “guerreiros” poden 
empregar celofán vermello, se son sentimentais e lles resulta 
doado chorar, pois celofán azul, se lles gusta a natureza, papel 
crespón verde ou ben follas de árbores... todos somos moitas 
cousas a un tempo, que se van engadindo tamén co pasar da 
vida.

Na casa: todos xuntos en familia, vemos cadros de retratos de 
Munch, Picasso, Klimt, David Hochey... Inspirados por estes 
artistas, realizamos un autorretrato abstracto de nós mesmos 
e colgámolo pola casa.

Máis: con todas as “bólas” que creamos na clase de Plástica 
ou na Titoría, construímos uns móbiles ao estilo de Alexander 
Calder e pendurámolos nalgún espazo común da escola, onde 
o resto do alumnado tamén os poida admirar.

INFIN

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Emocións anónimas
Obxectivo: falarmos cos nenos sobre as emocións, xa 
que estas nos acompañan as 24 horas do día e conforman 
o noso carácter. Danlle forma ao noso “eu” interior: alegres, 
tristes, preocupados, eufóricos... O noso estado de ánimo 
defínenos en cada intre e, co paso do tempo constrúe a nosa 
personalidade.

Ideas chaves: partillar, romper barreiras, mostrarnos naturais 
e expresar sentimentos.

Recursos: panel de anuncios de cortiza, tarxetas, lapis e 
chinchetas.

Desenvolvemento: durante unha clase de titoría, os alumnos 
deberán escribir nunha tarxeta as emocións ou os sentimentos 
que describen mellor a súa personalidade. O profesor 
recollerá as tarxetas e colocaraas na cortiza. Os alumnos 
terán que adiviñar de quen é cada texto, comprobando que 
as emocións non entenden de xénero, entre outros aspectos. 
Para finalizaren, e de forma voluntaria, deberán explicar de 
onde xorden estas emocións ou sentimentos.

Na casa: colócase un almanaque nalgún lugar visible da casa 
e debuxamos cada noite unha emoticona que resuma como 
nos sentimos ese día. Logo, podemos comentar entre todos 
por que tivemos eses sentimentos.

Máis: na escola, ademais das tarxetas individuais, o profesor 
axuda ao grupo a redactar unha maior que resuma como 
se sente o grupo. Somos un grupo alegre, serio, calado? 
Cambiamos moito de humor? Somos moi estables? Podemos 
ver a película Del revés de Disney,  que descobre este diálogo 
interior de emocións en cada un de nós.

5 6
Fai unha capa. Se tivera un súper poder 
sería o de….

Obxectivo: imaxinar que tipo de súper poder nos gustaría ter 
para ser mellores persoas e ter a posibilidade de axudar con 
el a outros seres humanos e o noso planeta: un súper poder 
máis físico, como o de voar, ata outros máis abstractos que ás 
veces nos custe cumprir, como o da xenerosidade ou o de dicir 
sempre a verdade. 

Ideas chave: imaxinar, darlle forma a un soño e aspirar a ser 
mellor en algo que nos custa para axudar os demais.

Recursos: un anaco de tea grande abondo para confeccionar 
unha capa, tesoiras, cola, retallos de teas diferentes e 
rotuladores para pintar sobre tea.

Desenvolvemento: na aula de Plástica ou Titoría, o alumnado 
ten que pensar nalgún súper poder que lle gustaría ter para 
conseguir unha sociedade mellor. Unha vez pensado, teñen 
que deseñar unha capa que simbolizará este súper poder. 
Pódena facer con tea e decorala con rotuladores de cores ou 
outros anacos de teas, como o patchwork (técnica de retallos).

Na casa: pensamos en familia que súper poder nos gustaría 
ter como grupo. Tentamos facelo na medida do posible. En 
lugar de capa, podemos empregar algún tipo de amuleto que 
nos achegue unha “vontade” indestrutible.

Máis: ir á biblioteca e procurar cómics para ver cales son os 
súper poderes típicos que os súper heroes de ficción posúen. 
Facer unha listaxe e engadir novos que se nos ocorran. 

INFIN INFIN

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.elmundodelasemociones.es/pdf/Listado_de_emociones.pdf
https://www.adslzone.net/whatsapp/iconos-whatsapp-emoticonos-emojis
https://www.youtube.com/watch?v=4_6Cp043qQg
https://www.youtube.com/watch?v=F2xF_-BcvaI
https://listas.20minutos.es/lista/los-superpoderes-mas-utiles-codiciados-o-increibles-297483/
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Xemelgos. Que é ser igual?

Objetivo: Obxectivo: reflexionar sobre o concepto de “iguais” 
tomando como exemplo os irmáns xemelgos. Non podemos 
quedar só co físico, hai que afondar no carácter.

Ideas chave: comparar, analizar e extraer conclusións.

Recursos: fotografías de parellas de irmáns xemelgos.
 
Desenvolvemento: para comezarmos, deberemos aprender 
que significa ser xemelgos, e os dous tipos de xemelgos que 
hai (univitelinos e bivitelinos). Os alumnos traerán fotografías 
(ou debuxos) de irmáns xemelgos que coñezan, xa sexa 
porque son familiares, amigos ou famosos, e quizais algún ata 
teña un xemelgo. Cada alumno sairá diante dos compañeiros 
a falar da parella que trouxo. Explicará todos os trazos que 
os diferencian malia teren un aspecto físico tan calcado: os 
seus gustos, o xeito de pensar, hobbies, xeito de relacionarse, 
etcétera. 

Na casa: aínda que non sexamos xemelgos, do mesmo 
modo podemos falar das diferenzas entre irmáns, físicas e 
de personalidade/carácter. Os nosos pais, se teñen irmáns, 
tamén nos falarán dos riscos que comparten e nos que se 
diferencian.

Máis: lemos na escola ou na casa que Aldeas Infantiles SOS 
considera que os irmáns sempre deben estar xuntos no caso 
de separación dos pais, xa que, aínda que sexan máis ou 
menos diferentes, comparten ben de cousas. Se están xuntos, 
todo é máis doado. O día 10 de abril celebramos o Día dos 
Irmáns.

M

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=yD-fynjx6Hw
https://www.youtube.com/watch?v=1pRsOPgi0jA
https://www.youtube.com/watch?v=1pRsOPgi0jA
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Noutra época, noutro lugar...
Obxectivo: a túa esencia non cambiaría aínda que viviras 
noutro país, noutro tempo, foses home ou muller, doutra raza 
ou  doutra cultura.

Ideas chave: carácter, esencia, alma, intelixencia espiritual e 
ser único.

Recursos: disfraces, teas e accesorios para crearmos os 
nosos propios disfraces ou disfraces xa confeccionados. 
Acceso a libros ou páxinas que traten de como eran outras 
épocas históricas.

Desenvolvemento: imaxinade que a reencarnación é un feito 
que se puido probar. Todos lembrades moi ben en que outra 
época vivistes e que fostes, sen límite de época, cultura e 
mesmo cambiando o sexo que tedes agora. Xa o tedes? Pois 
agora organizade unha festa de disfraces (para o Entroido 
ou algunha outra festa sinalada na escola). Cada alumno ten 
que escoller outra época ou outro personaxe co que se poida 
identificar, co que se sinta afín pola súa “esencia”, ese xeito 
único de ser especial. Serías un pirata, unha panadeira, un 
erudito, un soldado, unha cantante, unha escrava, un feirante? 
Como se pode representar esa “esencia” do que é agora 
noutra época, lugar e cultura? Agudiza a imaxinación para que 
non pasares por alto.

Na casa: inspirándonos na esencia de cada membro da 
familia, escribimos en que outra época os imaxinamos vivindo 
e que tipo de profesión os vemos exercendo. Ao rematarmos, 
partillámolo todos e explicamos por que motivo chegamos a 
esa conclusión.

Máis: procuramos películas ou algunha novela ambientada 
na época en que nos gustaría vivir para nos enchoupar do 
ambiente e do momento histórico, social e cultural.

8 9
Como me vexo eu de adulto? 
Que quero ser? 

Obxectivo: facer unha abstracción cara ao futuro e imaxinar 
que profesión poderiamos exercer de adultos. Ter en conta as 
nosas preferencias, máis tamén as nosas habilidades.

Ideas chave: como todos os seres humanos somos iguais, hai 
que ter as mesmas oportunidades para todos, sen diferenzas 
de xénero.

Recursos: bolígrafo, papel, ordenador ou tableta.

Desenvolvemento: na clase de Titoría ou de Lingua, e despois 
de ter realizado o test de intelixencias múltiplas, para seren 
máis obxectivos,os alumnos escriben unha redacción en que 
teñen que describir que profesión se imaxinan exercendo 
de adultos e por que razóns. Non hai que pór ningún tipo de 
barreira, todos somos quen de facer calquera tipo de traballo.

Na casa: preguntámoslles aos nosos pais se lles gustaría 
cambiar de profesión e a que outra lles apetecería dedicarse. 
Cómpre deixar voar a imaxinación.

Máis: para que teñan un espectro máis amplo e de primeira 
man dos diferentes tipos de profesións que existen, convidar 
a nais e pais da clase con profesións pouco usuais para que 
expliquen en que consisten os seus traballos. 

M M

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.pinterest.es/sloclassicalacademy/history-day-costumes/?lp=true
https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/lista-con-las-mejores-peliculas.html
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
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Concurso “Adiviña quen canta”

Obxectivo: ter a certeza cen por cento de que a persoa 
seleccionada foi escollida polo seu talento e non pola súa 
imaxe ou personalidade. Os prexuízos non existen.

Ideas chave: obxectividade, sen xuízos preconcibidos e 
autenticidade.

Recursos: cadeiras xiratorias, micrófonos, attrezzo.

Desenvolvemento: os alumnos emulan o concurso musical 
La voz, en que os xuíces que seleccionan os gañadores non 
os ven actuar, simplemente os escoitan. Poden escenificar o 
concurso no teatro da escola, no salón de actos ou na mesma 
clase. Repartiranse os papeis de xuíces, presentadores, 
participantes, familiares... o máis importante, sobre todo, é 
non saber quen está cantando para que sexamos totalmente 
neutrais e non nos deixemos levar polas nosas ideas 
xa preconcibidas. Hai que escoller tendo en conta só as 
habilidades para cantar. Tamén podemos facelo aínda máis 
neutral mesturando xuíces e participantes de distintos cursos 
e clases para que aínda sexa máis difícil identificar as voces.

Na casa: pódese ver o programa de televisión coa familia, 
mais incluíndo un pequeno experimento. Nós virámonos 
tamén como os xuíces. A quen escolleriamos?

Máis: podemos instaurar este anonimato a outros tipos de 
xuízo avaliativo para evitarmos ao máximo as etiquetas que 
poidamos ter postas aos alumnos: na valoración de redaccións, 
de debuxos, de traballos de grupo... facendo que asinen con 
alias ou se lles asigne un número.

S

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/channel/UC_Tg06amsadmNNUqeWUVgYg
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Cúmprese o meu dereito a ser único?
Obxectivo: ser consciente de que as nosas diferenzas teñen 
que ser respectadas, tal e como indica o primeiro dos dereitos 
da Declaración dos Dereitos do Neno de 1959, que di que 
todos  teñen “Dereito á igualdade, sen distinción de raza, 
relixión ou nacionalidade”.

Ideas chave: individualidade, singularidade, dereitos e 
respecto.

Recursos: cartolinas, cores, lapis, bolígrafos, unha tableta ou 
cámara para gravar. 

Desenvolvemento: en grupos de 4 ou 5 alumnos, o 
profesor proponlles que pensen nun cativo que puidese sufrir 
discriminación nunha escola imaxinaria. Que sexo tería? Que 
orixe? Que nacionalidade? Que aspecto físico? Cales serían 
as súas afeccións? Podemos debuxalo/a nunha cartolina, 
describilo/a nunha redacción, gravar un vídeo falando sobre 
el ou ela. Ao rematarmos, iníciase un debate. Podemos 
incorporar as propias experiencias como “alguén me critica, se 
mofa ou me insulta por ser alto/baixo/gordo/delgado, ou critica 
unha parte do meu corpo, ou por ser rapaz ou rapaza...”

Na casa: vemos en familia a película Wonder, baseada na 
novela do mesmo título. Narra a historia de Auggie, un rapaz de 
10 anos que sofre discriminación debido a unha deformidade 
da súa cara. Como actuariamos nós se Auggie fose o noso 
compañeiro?

Máis: na aula de Plástica, creamos un cartel no que apareza 
escrito o dereito á igualdade do neno. Pintámolo con acuarelas, 
ceras, rotuladores... que chame ben a atención, e colgámolo 
nalgún lugar ben visible da clase. Que o teñamos sempre 
presente!

Xincana interciclos “a igualdade”
Obxectivo: realizar unha xincana formando grupos con 
rapaces de idades e cursos diferentes para constatar que, 
aínda que cada un ten as súas propias habilidades, todos 
somos iguais.

Ideas chave: reivindicar a igualdade de xogar, competir, 
divertirse e intercambiar experiencias con alumnos doutros 
cursos.

Recursos: folios, bolígrafos, ordenadores, impresoras, 
cartolinas, cores, etcétera. 

Desenvolvemento: organízase unha xincana pola escola e 
ten que participar toda Primaria, en grupos de 6 alumnos, de 
1º a 6º, aleatorios e escollidos pola profesora. Cada curso, 
ademais, escollerá un grupo que organizará unha das probas; 
daquela haberá un total de seis. A temática será a igualdade. 
Unha vez na competición, seguro que nos sorprenden as 
habilidades e a actitude de máis dun compañeiro. Exemplos de 
probas: pintarse coa mesma maquillaxe, cantarmos xuntos, 
correr unidos da man, crearmos unha escultura humana cos 
seis compoñentes, inventar un lema para defendermos a 
igualdade.

Na casa: a última fin de semana de cada mes pódese 
proclamar a “fin de semana da igualdade”. Todos facemos de 
todo e intercambiamos papeis para non repetirmos sempre as 
mesmas rutinas e tarefas do fogar.

Máis: seguro que hai algunha asociación de barrio preto que 
trata temas de igualdade (de xénero, social, de raza, etcétera). 
Achégate a informarte. Ao mellor organizan algunha actividade 
que che interesa e na que podes colaborar.

S S
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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O que precisamos na vida
SUSTENTABILIDADE

Obxectivo: todos precisamos o mesmo. Hai necesidades 
vitais, superficiais, caprichos... que teñen un impacto no 
consumo, no medio ambiente. O básico hai que telo cuberto, 
pero o resto... Nenos e nenas teñen exactamente as mesmas 
necesidades, igual que homes e mulleres.

Ideas chave: igualdade de xéneros, obxectividade, 
responsabilidade, solidariedade, alternativas ao materialismo 
e ao consumismo.

Recursos: cartolinas, notas adhesivas e marcadores 
fosforescentes.

Desenvolvemento: os alumnos teñen que levar a clase 
un inventario de todas as súas posesións. Para facelo de 
xeito organizado, fano por temáticas: roupa, calzado, libros, 
xoguetes, consolas, videoxogos, etcétera. Van anotando nas 
notas adhesivas cada obxecto e a cantidade, e cólanos na 
cartolina. Daquela, con marcadores fosforescentes, sinalan 
que cousas cren máis necesarias e cales máis prescindibles. 
Por último, quitan todo o que non crean tan necesario. Mentres 
o fan, falamos do que poden ter ou non noutros países,  aínda 
que amosen as mesmas necesidades. Veremos se hai ou non 
diferenzas por sexo e que criterios de priorización empregan. 
Con todos estes datos tamén podemos facer un interesante 
traballo estatístico. E podemos lanzar a reflexión: “Se tiveras 
que saír da casa correndo, que tres cousas levarías?”

Na casa: pomos orde nos armarios. Seguro que hai cousas 
acumuladas que xa non utilizan. Pódese reciclar, dar a algunha 
ONG, intercambiar, etcétera.

Máis: na escola organizamos unha pequena feira de 
intercambio. Así, podemos ofrecer ferragachos que xa non 
precisamos a outras persoas e obter algo a cambio que si que 
nos fai falla. Non sempre se trata de mercar.

13
S

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.themodernkids.com/la-piramide-de-maslow-version-kids-2-0/
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PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
INFANTIL E PRIMARIA
CURSO 2018-2019

16

Un fogar para cada neno os teus valores

Todos os seres vivos
SUSTENTABILIDADE

Obxectivo: todos os seres vivos partillamos un mesmo 
planeta e temos dereito a loitar por sobrevivirmos. Os 
humanos, ademais, temos a responsabilidade de defender 
a supervivencia de animais e plantas, especialmente os que 
están en perigo de extinción. Temos moito en común e o 
planeta habitámolo xuntos.

Ideas chave: responsabilidade, solidariedade, tomar 
consciencia e  pasar á acción.

Recursos: cartolinas, fotografías, tesoiras, rotuladores, 
ordenadores, tabletas dixitais e impresoras.

Desenvolvemento: por grupos, escóllese un animal ou unha 
planta en perigo de extinción e prepárase un traballo que ao 
rematar se terá que expor ante a clase en forma de mural ou de 
presentación audiovisual. En que momento comezou a correr 
perigo a súa existencia na Terra? Canto leva compartindo o 
planeta connosco? Por que está ameazado? Que estamos a 
facer os seres humanos para axudalo? Elaborade preguntas e 
intentade respondelas.

Na casa: se vivimos nunha cidade onde haxa un zoolóxico, 
podemos visitalo. Se non, pódese ver en familia algún 
documental en televisión sobre especies en perigo de extinción 
e reflexionarmos cos nosos pais sobre o tema ao rematar de 
velo.

Máis: sexamos proactivos. Ademais de informármonos, que 
máis poderíaos facer? Existe algunha ONG, asociación, 
fundación, etcétera, loitando por salvar estes animais e 
plantas? Poñámonos en contacto con elas e preguntemos 
como poderiamos colaborar. Seguro que toda a axuda é 
benvida.

S

14
Titoría de dilemas sobre a igualdade  
VAIA DILEMA

Obxectivo: promover o debate e mais 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 e inseguridade persoal fronte a 
autoestima.

Recursos: dilema “Imos tirar con arco” e tamén os dilemas 
“Ante un insulto”, “Encontrarse moi guapo”. Outros 
interesantes poden ser “Quizais debería copiar” e “O meu 
irmán debuxa moi ben”.

Desenvolvemento: podedes suxerir un dos dilemas 
propostos para espertardes 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 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” gozar 
xuntos dalgúns dos retos éticos e propoñerdes a solución máis 
“madura” para cada un.

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

15
D
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.php
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Brothers and sisters make the best friends
XORNALISTA POR UN DÍA 

Obxectivo: reflexionamos sobre a importancia que teñen os 
irmáns na vida de cada un de nós xa que compartirmos a 
familia, o contorno, a xenética ou os valores.

Ideas chave: analizar a importancia dos vínculos fraternos, 
describir sentimentos e comunicarnos en inglés.

Recursos: folios, lapis, bolígrafos; ordenador ou tableta; 
fotografías e impresora.

Desenvolvemento: proponse aos alumnos facer de xornalistas 
e escribir unha reportaxe en inglés sobre a figura do irmán co 
título “Brothers and sisters make the best friends”. Poden falar 
dos seus propios irmáns, se teñen; de irmáns doutros amigos 
ou familiares; de irmáns famosos; de irmáns de ficción... 
non ten que ser un texto escrito demasiado complexo, mellor 
empregar frases curtas e construcións sinxelas.

Na casa: sacar os álbumes de fotos da familia e os pais 
explicar anécdotas sobre os seus irmáns e como era a vida 
a canda eles: o día a día, as vacacións, as celebracións, etc. 

Máis: despois da reportaxe, agora hai que ceibar a imaxinación. 
Hai que escribir un conto en inglés protagonizado por irmáns.

INF
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/04/INFORME-HERMANOS-ABRIL-2018.pdf
https://listas.20minutos.es/lista/hermanos-y-famosos-actores-cantantes-directores-y-deportistas-359362/
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PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
INFANTIL E PRIMARIA
CURSO 2018-2019

18

Un fogar para cada neno os teus valores

Pon ti a túa nota
TITORÍA DE AVALIACIÓN  PROFESORADO

Obxectivo: empoderar as persoas para que sexan conscientes 
das súas calidades e defectos, da súa capacidade de mellora.

Ideas chave: autoavaliación, ser obxectivo e  ser autocrítico.

Recursos: bolígrafo, lapis, folios ou caderno.

Desenvolvemento: o titor pide aos alumnos que fagan unha 
autoavaliación nas diferentes materias que teñen na escola. 
Deben poñerse unha nota concreta e explicar por que cren que 
merecen ese resultado. Daquela lerano en público e o profesor 
explicaralles se está de acordo ou non e por que. Non hai que 
pecar de modesto, pero tampouco pasarse de confiado.

17
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
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Iguais aos demais

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Xa falamos no tema anterior do únicos e á vez semellan-
tes que somos. Únicos pero iguais. Pois ben, esa igual-
dade é a que debería estar na base de todas as relacións 
entre persoas. Os maiores conflitos humanos, os peores 
dramas persoais, veñen de que alguén se sente e fai sen-
tir ao outro diferente e peor. Pois desde agora xa podes 
gravar na mente unha frase que serve para sempre: NIN-
GUÉN É MELLOR CA NINGUÉN. Ninguén é mellor ca ti, 
nin ti es mellor que os demais. Poden e podes ser o mellor 
ou ter un talento en música, ou en debuxo, ou en mates, 
pero outro o ten en deporte, en idiomas, nas manualida-
des... todos temos un ou varios talentos no que destaca-
mos e fan que o mundo sexa máis variado e divertido. 
Pero ningún ser humano é mellor ca outro. 

Para comezar, unha das grandes diferenzas é a de xé-
nero. Que é o xénero? Pois a diferenza entre xénero 
masculino e xénero feminino. Diferenzas evidentes en-
tre rapaces e rapazas, corpos distintos, ás veces gustos 
e hobbies diferentes, algúns xeitos de actuar un pouco 
distintos, a miúdo porque nolos ensinan así desde pe-
quenos. Se a nosa poboación está composta por homes 
e mulleres a partes iguais, entón tamén as mulleres po-
den desexar, soñar e facer aquilo que se propoñan. Sen 
límites polo feito de ser rapaz ou rapaza: en igualdade. 
Fóra dunha vez o de que a cor rosa é de nenas e o azul 
de nenos, que os nenos xogan ao fútbol e as nenas con 
bonecas, ou que os nenos son máis fortes ca as nenas. 
Comecemos por non crelo, porque se o cres, moitas 
persoas que teñen outro desexo no seu corazón non o 
poderán realizar. E iso non é xusto. Deixemos que cada 
persoa (tanto ten o sexo) contribúa co mellor de si ao 
grupo, que sexa o mellor que poida ser, e, canto máis 
feliz for, mellor o fará. Así todo irá sobre rodas.

Sermos tratados coma iguais non é algo que fagamos 
porque sexamos boas persoas. É un dereito que che 
recoñecen as leis, desde a Organización das Nacións 

Unidas ata as da túa nación, a túa comunidade e a túa 
cidade. Sermos tratados con igualdade é un dereito, e tra-
tar con igualdade é a túa obriga. E non só os nenos coma 
ti, senón tamén todas as persoas coas que compartes o 
mundo. Debes tratar como queres ser tratado e non ter 
medo de esixir o mesmo dos demais. E iso vale para o tra-
to cos outros rapaces coma ti, pero tamén cos adultos ou 
coas persoas vellas ou as persoas con discapacidades, 
que fican afastadas coma se fosen menos válidas.

Cómpre intentar relacionarse en igualdade con todos. 
Superar a barreira da idade para aprender dos vellos e 
compartir cos pequenos. Cada persoa medra ao seu rit-
mo e podes levarte ben con nenos maiores ou menores. 
A amizade ou o bo rollo non entenden de idades, só de 
como actúas e se o fas de igual a igual. Este consello é 
especialmente útil cando tratamos con persoas doutros 
países e culturas diferentes á túa. Cómpre mesturarse 
tamén con eles, non te sintas ameazado nin temeroso po-
las diferenzas. Teñen unha manchea de historias e infor-
mación que partillar sobre o lugar do que provén a súa fa-
milia, a súa educación, as súas comidas, os seus xogos, 
a súa relixión... unha morea de cuestións interesantes 
que alimentarán a túa imaxinación e curiosidade, o motor 
que move o mundo. Sé aberto, dá a benvida e móstralles 
tamén a túa cultura; o intercambio será estupendo.éñales 
también tu cultura y el intercambio será estupendo.

Todos merecemos a oportunidade de gozarmos abrín-
donos ao novo, coñecer persoas de todo tipo (non só 
os teus mellores amigos de sempre) e aproveitar a gran 
diversidade de persoas que a vida che pon por diante. 
Apúntate a unha extraescolar fóra da escola, a un pro-
grama de intercambio de cartas ou a un curso de cociña 
internacional, ou anímate a viaxar e abrir horizontes. Se 
te pos nervioso, es inseguro ou es tímido, fai un esforzo, 
porque paga a pena. Nunca sabes onde se agocha un 
futuro grande amigo ou a mellor experiencia da túa vida. 

Ciclo infantil

Ciclo inicial

Ciclo medio

Ciclo superior

Sustentabilidade
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Ti e eu somos iguais, que ben que sexamos distintos!

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


PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
INFANTIL E PRIMARIA
CURSO 2018-2019

21

Un fogar para cada neno os teus valores

INF

18
O que si nos fai diferentes

Obxectivo: sensibilizar na detención do acoso na escola, 
ter unha actitude de “tolerancia cero co acoso” e facer 
que comprendan, desde pequenos, que non é aceptable 
mancarmos a ninguén.

Ideas chave: distinguir condutas correctas e erróneas, tomar 
partido. 

Recursos: pasatempo das “diferenzas” e lapis ou cores para 
marcar e impresora. 

Desenvolvemento: a través do clásico pasatempo das 
“diferenzas”, analízase unha conduta correcta e outra 
equivocada fronte ao acoso escolar. Para iso, o profesor 
imprime o pasatempo que se presenta nesta unidade didáctica. 
Repártese un pasatempo por alumno ou tamén se pode facer 
en parellas, que será máis ameno e divertido. Ao remataren, 
falan de situacións de abuso que sufriran ou que eles pensen 
que protagonizaran nalgunha ocasión. Por que se comportaron 
dese xeito? Era por unha cuestión de sentirse diferentes?

Na casa: Os pais explicaranlles o tema do acoso con exemplos 
se van ao parque e ven algún rapaz intimidando a outro nas 
randeeiras  ou colléndolle os xoguetes da area, avisan a seus 
pais e intentan buscar unha solución ao conflito. 

Máis: na clase, os alumnos crean os seus propios pasatempo 
das “diferenzas” e intercámbianos cos seus compañeiros para 
solucionalos. 

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.dropbox.com/s/gp1ml5wpvx46ggf/pdf%207%20diferenzas.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=nN9ZmS80C3A
https://www.youtube.com/watch?v=fhlX8pZguQ4
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A miña nai é a mellor (e o meu pai tamén) 
Obxectivo: a través dos labores do fogar podemos facer 
reflexionar ao alumnado sobre o feito de que todos somos 
iguais independentemente do noso xénero, que todos 
estamos capacitados para todas as tarefas domésticas e que 
son responsabilidade de todos, xa que tamén nos benefician 
a todos. Compartirmos fai que nos sintamos mellor, menos 
cargados de traballo e máis satisfeitos por colaborar.

Ideas chave: igualdade de xénero, partillar tarefas e romper 
estereotipos.

Recursos: folios, cartolinas, lapis, cores e ceras. 

Desenvolvemento: os rapaces explican en clase cales son 
as tarefas que fan os seus pais na casa: quen fai as camas? 
Quen se encarga de pasar o ferro? E de pór a lavadora e 
estender a roupa? Quen fai a comida? Quen vai á compra? 
Quen baixa o lixo? E pasea o can? Quen lava a louza sucia e a 
coloca unha vez limpa?... despois de explicalo, fan un debuxo 
que represente os seus proxenitores en acción.

Na casa: na maioría das ocasións, a rutina acábanos marcando 
e acábanse realizando sempre as mesmas tarefas. Pódese 
rachar coa monotonía. Os rapaces propóñenlles aos seus pais 
que intercambien as tarefas do fogar. Seguro que lles parece 
divertido vivir novas “experiencias”.

Máis: aínda que son pequenos, tamén poden axudar no día 
a día da casa. Pediranlles aos seus pais que lles adxudiquen 
algunhas tarefas acordes coa súa idade.

INF INF

19 20
STOP, cala! Todos contra o acoso

Obxectivo: reaccionar o máis contundente e rápido posible 
para evitar calquera situación de acoso ou intimidación verbal, 
física ou psicolóxica. Relacionar o sinal de STOP co seu 
significado máis directo: parar.

Ideas chave: símbolos, tolerancia cero ao acoso, empoderarse, 
deixar atrás o medo e denunciar. 

Recursos: cartóns o cartolinas de cor vermella e branca, 
rotuladores, tesoiras e cola. 

Desenvolvemento: na clase de Plástica fanse uns deseños co 
sinal de “stop” como os que empregan na seguridade viaria. 
Pódese copiar o sinal típico de tráfico que todos coñecemos, 
unha sinal octogonal vermella co borde branco e a palabra 
STOP no medio. Se non queremos relacionalo coa educación 
viaria, tamén podemos inventar outro diferente, sempre que 
quede moi claro o seu significado de parar (Unha palma 
de man aberta, por exemplo). Témolo que colocar nun sitio 
visible e accesible na aula e daremos a instrución de que se 
empregue cada vez que alguén intente impoñerse ou intimidar 
a algún compañeiro. Nese momento, calquera neno  que se 
decate deberá erguerse e collelo para facer notar a todos que 
hai que parar a violencia e amañalo doutro xeito. 

Na casa: os nenos ven series de debuxos animados en que 
en moitas ocasións aparece a figura do abusón, como Xigante 
na serie xaponesa Doraemon. Ver un deses capítulos servirá 
para comentalo cos pais e para ter ideas, para reencamiñar 
estas condutas.

Máis: na escola, créase un comité de alumnos de diferentes 
idades e cursos para xestionar as condutas de acoso, 
persecución ou abuso e penalizalas como se considere máis 
axeitado.

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://elpais.com/elpais/2017/06/06/media/1496767696_533628.html
https://www.dropbox.com/s/u8lfalzt8fnzdx8/Stop%20acoso%20g.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=l5tRMLsPEao
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Dando cartas
Obxectivo: falar sobre as tarefas de clase e do fogar e deixar 
constancia do que todos os membros da familia teñen que 
colaborar para levalas a cabo.

Ideas chave: igualdade de xénero, colaboración familiar e 
facer un equipo.

Recursos: cartolinas, lapis, cores e tesoiras. 

Desenvolvemento: como se se tratase dunha baralla, 
debuxan cartas con todas as tarefas do fogar que se lles 
poidan ocorrer: coidar do material, recoller as mesas, regar as 
plantas, levar recados, anotar o tempo que fai, baixar o lixo, 
axudar á profesora, etc. A continuación, fanse tantas moreas 
coma membros teña a familia e repartiranse as cartas a partes 
iguais en cada morea.

Na casa: analizamos se o reparto das tarefas do fogar está 
compensado, non só entre a nai e o pai, senón tamén entre os 
pequenos e maiores. Todos temos que colaborar.

Máis: se aínda moitas das tarefas do fogar son complicadas 
para os máis pequenos, pódense encargar en exclusiva das 
que sexan máis doadas (poñer a mesa, recoller os pratos, 
facer as camas, etc.). Tamén poden facelo na casa dos seus 
avós ou familiares maiores. Así fica compensado.

INFIN
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Na aula NON se berra 
Obxectivo: baixar o volume… da voz, da tele, da radio, dos 
videoxogos. Non é preciso impoñer sons elevados a outras 
persoas, nin moito menos asoballalas.

Ideas chave: o volume que se emprega para impoñerse sobre 
o outro, non se vai tolerar, contra a espiral de volume e de 
violencia.

Recursos: sinal de silencio, iconas de silencio, conxunto de 
sinais. 

Desenvolvemento: na aula, escenifícanse situacións nas que 
os compañeiros falan sobre un tema determinado e comezan 
a elevar a voz; finalmente súbena tanto que acaban berrando. 
Alguén entendeu algo da conversación? Que sensacións 
transmitiron cando un tentaba berrar máis ca o outro? De 
intimidación, de acoso, de imposición? Lidérase unha campaña 
na escola a prol de falar baixiño ou con ton moderado. Para iso, 
colócanse sinais e iconas de “gardar silencio” nos espazos 
comúns para que todos os alumnos poidan velos.

Na casa: se hai varias teles (ou os móbiles con música) na 
casa, acéndense á vez e sóbese o volume. Verdade que é moi 
molesto? Empregar o volume dos aparatos de xeito moderado 
tamén é un xesto de educación.

Máis: na escola, alumnos voluntarios controlan o ton de voz 
elevado e os berros na hora do patio; se algún neno tenta 
impoñer as súas normas aos berros será amoestado.

Quero ser coma...
Obxectivo: tomar coma exemplo que seguir algunha persoa 
que admiren polos seus logros e sobre todos polos seus 
valores. Estas figuras-modelo teñen que ser tanto homes 
coma mulleres.

Ideas chave: modelaxe, referencia positiva, aprender dos 
demais e deixarse aconsellar.

Recursos: fotografías, tesoiras, cola, lapis e rotuladores.

Desenvolvemento: os alumnos teñen que escoller unha 
persoa á que admiren polos seus valores e logros. Pode 
ser un persoeiro admirado,  deben colalo nunha cartolina e 
destacar ao redor da foto os valores polos que se respecta: 
humanidade, valentía, xenerosidade, etc.

Na casa: os pais explicaranlles a que personalidades ou 
persoas admiraban cando eran pequenos ou adolescentes. 
Seguen a admirar as mesmas figuras ou os valores que guían 
as súas vidas cambiaron? Por que?

Máis: na aula, os alumnos que escolleran unha figura 
masculina que os inspirou terán que escoller unha feminina, 
e viceversa. Hai que procurar persoas modelo de todos os 
xéneros, idades, nacionalidades, orixes, etc.

INFIN INFIN
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Entroido multicolor
Obxectivo: o entroido é unha ocasión fantástica para deixarnos 
levar e adoptarmos unha imaxe diferente da habitual. Hai que 
facer voar a imaxinación e gozar da diversidade.

Ideas clave: reinventarse, compartir experiencias e poñerse 
na pel doutras persoas ou personaxes.

Recursos: disfraces que poden preparar na casa ou facer na 
clase con material de papelería, reciclado ou teas da casa.

Desenvolvemento: para o entroido organízase unha gran 
festa e, para facela máis divertida e diferente, os alumnos, 
en lugar de se disfrazar cos compañeiros da clase, como é 
o habitual, organízanse por temáticas: os súper heroes 
con poderes especiais; de culturas de países afastados; 
da prehistoria; do espazo, etc. Cada alumno apúntase á 
temática que máis lle preste e fai o seu disfrace. No grupo, ao 
final, haberá rapaces de moitas idades.

Na casa: se hai unha festa popular do entroido na escola ou 
na localidade onde vivimos, participarase en familia. Cada 
membro escolle a temática do disfrace que máis lle apeteza. O 
obxectivo é sentirse cómodo e identificado coa indumentaria. 
Seguro que os pais sorprenden os rapaces coas súas 
propostas.

Máis: na escola, os grupos que se crearon por temáticas teñen 
que preparar unha pequena presentación ou demostración de 
quen son co seu novo disfrace: un baile, unha breve obra de 
teatro, algún xogo, etc.

M

24
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Partidos interclases e mixtos
Obxectivo: romper as barreiras de xénero e idade que moitas 
veces crea o deporte. 

Ideas chave: facer deporte, desfrutar do exercicio físico, 
compartir equipo con persoas do xénero oposto e de idades 
diferentes.

Recursos: balón de fútbol, de baloncesto, de voleibol,  
porterías, cestas, redes e soportes, etc. 

Desenvolvemento: organízase o Día do Deporte (se se quere 
facer o día Internacional do Deporte, é o 6 de abril). Decídese 
que deportes se practicaran, en que espazos da escola, onde 
se colocarán as porterías, as cestas, redes, etc. Despois, entre 
profesores e alumnos, se organizan equipos para practicar 
todos os deportes. Tres requisitos son indispensables: rapaces 
e rapazas mesturados, todas as idades xuntas nun mesmo 
equipo e todos os equipos compiten con todos. O obxectivo 
final é divertirse, facer exercicio e practicar todo tipo de 
deportes; para diversos gustos. Indispensable o xogo limpo.

Na casa: como os membros da familia non dan para formar 
dous equipos nin de cinco, pódese buscar un deporte de 
parellas, coma o tenis; dun contra o outro, coma o ping-pong, 
ou unha carreira de bicicletas de todos contra todos.

Máis: pódese organizar un torneo dun deporte que nunca 
practicara ninguén para favorecer os novos talentos e 
afeccións e incorporar outras destrezas fora das habituais. 
Refórzase a idea de que todos somos iguais, xa que ninguén 
o probara aínda.

Excursión conxunta, parellas intercursos 
Obxectivo: saír da escola, romper a rutina e facer algunha 
actividade diferente, á vez que se comparte tempo de lecer 
con alumnos de idades inferiores ou superiores á nosa cos 
que xeralmente non se ten moita relación.

Ideas clave: a diferenza de anos non debe ser una barreira; a 
amizade non entende de límites creados pola idade.

Recursos: panos cadrados grandes coma os que empregan 
os scouts e rotuladores que escriban sobre tea.

Desenvolvemento: organízase unha excursión dunha mañá 
ou un día enteiro para facer unha visita cultural, unha actividade 
deportiva ou unha saída á natureza. Fronte á maioría das 
ocasións en que as excursións se fan por curso, desta vez os 
rapaces de Ciclo Medio acompañan aos máis pequenos que 
tamén veñen a pasar a mañá ou o día con eles. Cada alumno 
debe ter ao seu cargo un rapaz do curso inferior: almorzan 
xuntos, comparten experiencias e intercambian os panos que 
levan atados no pescozo escribindo neles unha dedicatoria e 
a súa sinatura. Seguro que é unha excursión moi especial.

Na casa: os rapaces propoñen aos seus avós ir de excursión. 
Teranse que poñer de acordo en que é o que queren facer e a 
onde queren ir. Xuntos poden aprender unha chea de cousas.

Máis: os alumnos de Ciclo Medio  escriben, ao volver da 
excursión, unha redacción explicando como foi a experiencia 
como responsables” dun compañeiro máis pequeno: que 
aprenderon do seu xeitos de ser e que lles ensinaron a eles.
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27
Traballos en equipo mixtos e entre 
diferentes niveis

Obxectivo: seguir insistindo no concepto de traballar en grupo 
ao mesturárense compañeiros de xéneros distintos e idades 
diferentes. Todos aprenden de todos.

Ideas chave: todos contribúen coa súa diferenza, a diversidade 
suma, non resta; cantos máis puntos de vista diferentes, máis 
orixinais e abertos de miras somos.

Recursos: vestiario e decorados para obra de teatro; mesas, 
cadeiras, manteis, comida, equipo de música, etc., para 
merenda e mesas e obxectos de segunda man para a feira, 
etc. 

Desenvolvemento: para o Nadal ou o final do curso os 
alumnos teñen que organizar unha festa de celebración: poden 
preparar unha obra de teatro, unha merenda con música, 
unha feira de intercambio, unha xincana, un bingo, etc. Por 
grupos, formados por rapaces e rapazas de idades diferentes, 
repártense as actividades que organizar e o traballo que facer. 
Todos, indistintamente do sexo ou do curso no que vaian, 
achegan o seu gran de area.

Na casa: ven cos pais a película Ponte en mi lugar, de 
Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, onde unha nai e unha filla 
intercambian corpos. Vaia experiencia estar na pel dos teus 
pais por uns días! E ao revés tamén!

Máis: as familias tamén poden colaborar na organización 
das actividades da festa, mais téñense que dividir entre os 
diferentes grupos. Así estes enriqueceranse cun novo punto 
de vista.
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Denunciemos as desigualdades!
Obxectivo: evidenciaren con palabras situacións de abuso e 
desigualdade, tanto se o sofren en primeira persoa como se 
ven outros compañeiros que as padecen ou as fan.

Ideas chave: dialogar, denunciar, expresar, dar forma aos 
sentimentos con palabras, actuar e non ser indiferentes ou 
resignados.

Recursos: caixas de cartón, rotuladores, spray para pintar, 
coitela ou tesoiras.

Desenvolvemento: na aula de Plástica ou Titoría constrúense 
dúas caixas de correo con caixas de cartón. Píntase cada 
unha dunha cor e fáiselle unha “boca” para poder botar as 
cartas. Nunha delas botaranse as que falen de experiencias 
negativas en primeira persoa: se algunha vez se sufriu 
abuso ou discriminación por ser diferentes (polo xénero, 
nacionalidade, relixión, etc.); na outra caixa do correo 
denunciaranse situacións de acoso e rexeitamento que teñan 
visto que compañeiros inflixían a outros nenos. Todas as cartas 
son anónimas, así é posible escribir con máis liberdade.

Na casa: vemos a película Billy Elliot, que volve estar de 
moda ao se converter en musical. Billy Elliot, por exemplo, sofre 
discriminación por gustarlle a danza, e todo o mundo asume 
que iso significa ser homosexual, cando non o é. Outros, que 
si o son, tamén se senten discriminados por ese feito, aínda 
máis se nos decatamos de que só é unha parte da súa vida 
que non os define.

Máis: créanse parellas “mediadoras” para que interveñan 
entre os compañeiros cando se detecte unha situación de 
acoso ou discriminación.

S S

28
Distintos corpos, mesmo interior  
Obxectivo: analizar con naturalidade e de xeito sinxelo as 
diferenzas físicas que existen entre rapaces e rapazas e 
insistir en que, aínda que os nosos corpos sexan distintos, 
o noso mundo interior é o mesmo. Todos temos sentimentos, 
emocións, pensamentos, etc., podemos coincidir de xeito de 
ser ou sentir tanto con homes coma en mulleres. Hai homes 
agarimosos e rudos, mulleres agarimosas e outras que non 
o son, homes e mulleres simpáticos e homes e mulleres 
antipáticos. Non podemos xeneralizar “os homes son…” ou 
“as mulleres son…”. 

Ideas chave: sexo, sexualidade, xénero, natureza, identidade, 
atracción, pudor, vergonza e naturalidade.

Recursos: fotografías, debuxos o vídeos do corpo humano.

Desenvolvemento: na aula de Titoría ou de Medio Natural 
estúdase a través de debuxos ou fotografías o aspecto do 
corpo humano de rapaces e rapazas. É diferente, verdade? 
As rapazas desenvolven máis os seus peitos e teñen vulva, 
vaxina, útero e ovarios. Os rapaces teñen pene, testículos 
e próstata, e as súas mamas non se desenvolven. Estes 
aparatos reprodutores distintos permiten a creación doutros 
seres humanos a través das relacións sexuais. Ademais, á 
marxe da reprodución, os nosos corpos senten atracción e 
relaciónanse para compartir pracer. O feito de sermos homes 
ou mulleres, de sentirmos a atracción que sintamos, non 
implican diferenzas no carácter, no xeito de facer ou de pensar.

Na casa: os pais explican aos fillos todas as coincidencias 
como parella (gustos, sentimentos, xeitos de pensar, etc.) para 
que sexan máis conscientes de que, malia a súa diferenza de 
xénero, mentalmente son moi iguais.

Máis: procúrase información nas enciclopedias, revistas ou 
internet e compróbase se as diferenzas de xénero entre os 
seres humanos tamén se repiten entre o resto dos seres vivos 
con quen compartimos o planeta, como animais e plantas.

29

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=VOcK7YbaL_M
https://www.youtube.com/watch?v=ddGqsvQWwoQ
https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc
https://www.youtube.com/watch?v=OyBnz83AeTE&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E


PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
INFANTIL E PRIMARIA
CURSO 2018-2019

29

Un fogar para cada neno os teus valores

Horta urbana. Fagamos que comer san 
non cree desigualdade
SUSTENTABILIDADE
Obxectivo: unha alimentación saudable, por diferentes 
motivos, non sempre está ao alcance de todas as familias. A 
escola, neste aspecto, pode contribuír co seu pequeno esforzo.

Ideas chave: intelixencia naturalista, igualdade de 
oportunidades, dieta saudable e equilibrada. Somos o que 
comemos.

Recursos: testos e palés de diferentes formas e tamaños, 
area, substratos, sementes, sementeiro, etc. 

Desenvolvemento: organizamos unha horta nalgún espazo 
aberto da escola. Se hai zona con terreo, perfecto, e se non, 
empréganse testos ou palés. O máis importante é que chegue 
a luz e se regue a diario. Entre alumnos, profesores e familias 
prepárase todo o necesario: decídese que plantar, cando e 
quen se encarga do rego e do mantemento. Segundo a FAO 
(Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a 
Agricultura), un só metro cadrado de cultivo pode chegar a 
producir 20 Kg de comida ao ano. As froitas e as hortalizas 
repártense entre o alumnado.

Na casa: proponse crear unha minihorta no balcón ou na 
terraza da casa; se non se dispón dun acceso ao exterior, 
pódese convencer os veciños e montalo no eirado para toda 
a comunidade.

Máis: imos crear un menú saudable con produtos de tempada 
e o máis económico posible. Confeccionaremos xantares e 
ceas que inclúan froitas e verduras, carbohidratos, proteínas 
e graxas de xeito equilibrado. A dieta mediterránea é un 
modelo de cociña sa e que pode elaborarse aproveitando ao 
máximo os recursos e produtos de cada estación. Eliminemos 
todo o que resulta pouco saudable, que, ademais, é un gasto 
innecesario.
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S

Titoría sobre dilemas de relacións en 
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 e inseguridade persoal fronte a 
autoestima.

Recursos: dilema “Palabróns” e tamén o dilema “Profesións 
de rapaces ou de rapazas?” ou o dilema “Defendo a 
Isabel?”. Tamén poderías empregar os dilemas “Gústolle” e 
“O ultimato dos teus amigos”.

Desenvolvemento: podedes presentar un dos dilemas 
propostos para espertaren 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 na páxina “Vaia dilema” e gozar 
xuntos de algúns dos retos éticos, propoñendo a solución máis 
“madura” para cada un.

Máis: outros moitos dilemas persoais na hemeroteca de 
“Vaia Dilema”.

32
Segunda man, segunda oportunidade.
SUSTENTABILIDADE
Obxectivo: ser sustentable trátase cada vez máis non só de 
reciclar, senón de reutilizar e reducir o consumo. Poñámonos 
mans á obra.

Ideas chave: intelixencia lóxica, intelixencia naturalista, 
intelixencia existencial, intelixencia interpersoal. Conceptos 
como reducir o consumo, darlles novas vidas aos obxectos 
que xa existen, gozar con menos.

Recursos: mesas, colgadoiros, cartolinas, tesoiras e 
rotuladores. 

Desenvolvemento: organízase unha feira de intercambio na 
escola. Farana os alumnos, mais tamén poden participar os 
profesores, as familias, etc. No ximnasio ou no salón de actos 
da escola móntanse as mesas e os colgadoiros e ofrécese 
para intercambio todo o que os rapaces trouxeran das súas 
casas porque xa non o precisan ou non o utilizan: roupa, 
calzado, mochilas, videoxogos, xoguetes, libros, etc. 

Na casa: analízase a listaxe da compra semanal cos pais ao 
pormenor, para axustala ao máximo. Non se pode desperdiciar 
ningún alimento nin tirar nada ao lixo.

Máis: na feira da escola tamén se pode ofrecer un “banco de 
tempo” no que intercambiar servicios. Seguro que ten grande 
aceptación.
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Que é unha nai SOS? 
XORNALISTA POR UN DÍA

Obxectivo: dar a coñecer con máis detalle o papel da nai SOS, 
unha figura chave na organización de Aldeas Infantiles SOS.

Ideas chave: matriarcado, amor, acompañamento, referencia 
e igualdade de condicións.

Recursos: web de Aldeas Infantiles SOS

Desenvolvemento: as nais SOS son as educadoras de 
referencia dos nenos, encargadas de atender un grupo, 
preferentemente irmáns, nun fogar SOS nas Aldeas Infantiles 
SOS de España e dos 135 países nos que actúa esta 
Organización. O seu papel ao longo do proceso educativo 
é esencial e proporciona aos rapaces un referente estable 
nos fogares, que son o máis semellante a unha familia. Os 
alumnos buscan máis información sobre elas en internet e 
escriben unha lista de todas as cousas positivas que a nai 
SOS achega aos nenos de Aldeas que non poden vivir cos 
seus pais. Despois poñen a información en común.

Na casa: éntrase cos pais na web de Aldeas Infantiles SOS, 
e búscase algunha forma de colaborar coa organización que 
se adapte á forma de ser da nosa familia. 

Máis: podedes ver os vídeos de testemuños que hai na web 
de Aldeas Infantiles SOS España. 
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Teléfonos e circuítos para denunciar 
situacións de desigualdade e acoso
AVALIACIÓN DEL PROFESORADO

Obxectivo: dar os recursos, ser transparente, non agochar 
situacións e poñer o benestar do menor sempre en primeiro lugar.

Ideas chaves: sacar á luz, denunciar se é preciso, tolerancia cero 
coas relacións de abuso e acoso.

Recursos: tarxetas para anotar e plastificadora.

Desenvolvemento: o profesor é sempre un referente para os 
alumnos, tanto de pequenos coma de grandes. Pero en Infantil e 
Primaria este feito acentúase e é a persoa coa que pasan máis 
horas, á parte dos pais. Por iso, polo vínculo sentimental e relacional 
que se establece entre ambos, o profesor deber marcar sempre 
o exemplo que seguir e evitar calquera tipo de relación de abuso 
ou acoso entre eles. Ademais de estar atentos, pódeselles facilitar 
aos nenos e ás familias os números de teléfono axeitados para 
denunciar calquera situación de desigualdade, como o 900 018 
018, a web do Defensor do menor ou dos sistemas de protección 
da vosa comunidade e cidade (benestar social ou infancia, por 
exemplo). Podedes facer xuntos un repaso destes teléfonos, xunto 
con outros doutras emerxencias, e que o anoten nunha tarxeta, que 
logo plastificaremos e recortaremos para levar enriba. 

Na casa: os profesores dan un obradoiro aos pais sobre cal é o 
protocolo do centro e da comunidade para o acoso escolar.

Máis: aquí podedes atopar reunidos os protocolos de acoso 
escolar das diferentes comunidades autónomas.
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Igualdade e desequilibrio no mundo 
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Se xa é difícil vivirmos en igualdade sendo uns poucos 
(na clase, na escola, no noso barrio, cidade ou país), 
imaxínate o difícil que é conseguir vivir en igualdade 
na Terra. Neste marabilloso planeta con vida, que 
habitamos case 7.500 millóns de persoas, e malia 
levar 2.500 millóns de anos desde que xurdimos no 
Paleolítico, non logramos decatármonos da gran familia 
que somos e convivirmos en igualdade. Na segunda 
década do segundo milenio, as desigualdades son algo 
habitual para moitas persoas, que viven sen que os 
seus dereitos se respecten. Moitos países van á cola no 
camiño cara ao benestar e o progreso e sofren pobreza, 
guerras, fame… e ás veces nun mesmo país, que para 
moitos é rico, atopamos persoas que non teñen as 
mesmas oportunidades que as demais de viviren a súa 
vida en liberdade, medrar, desenvolverse e procurar o 
seu futuro como as demais.

Aínda que pareza incrible, en moitos países do noso 
planeta hai nenos que viven en condicións horribles, 
fuxindo de guerras, pasando fame ou sen ir a unha 
escola, o que fai que sexa imposible que cheguen a 
ser as fantásticas persoas que poderían ser. E é peor 
para as rapazas, porque en moitos países os homes 
considéranse superiores ás mulleres. Ser nena significa 
ser menos, ter menos dereitos, non poder ir á escola 
nin ter estudos ou profesión, e moitos menos chegar 
a dirixir unha empresa ou opinar sobre como facer as 
cousas no seu país.

Todos podemos axudar a conseguir un mundo onde 
podamos vivir en igualdade. Os que teñan garantidos 
os seus dereitos e vivan nunha sociedade onde se 
lles dea oportunidades deben axudar a que todos 
os que parten en desvantaxe reciban axuda. Para 
comezar, dándolles esa oportunidade que  non tiñan, 
facilitando as cousas, denunciando cando hai unha 

situación inxusta. Calarmos e pecharmos os ollos non 
axuda.  Temos que dicir que iso non nos gusta, que non 
toleramos a violencia, que uns dominen a outros, que 
non haxa igualdade.

En función de se nacemos nunha familia pobre ou 
unha familia cunha boa economía, podemos sufrir 
desigualdade: os alimentos, a saúde, as actividades 
que facemos ao saír da escola son distintas ou quizais 
nin sequera teñamos a oportunidade de coñecelas. 
Poderás ir ao cine ou o teatro, a un parque temático… 
ou nin saberás o que é iso. Poderás ter unha cea 
completa ou unha co básico. Poderás estudar ou terás 
que traballar deseguido. Poderás viaxar e ver mundo 
ou quedarás na casa. Esas diferencias cambian as 
posibilidades de ser, de facer, de mellorar, de vivir 
mellor ou peor. Iso é desigualdade. Seguro que unha 
sociedade así non lle gusta a ninguén. Esforcémonos 
por diminuír esa fenda tan inxusta que fai do noso 
planeta un mundo peor, egoísta e avarento. 

A nosa orixe, lugar ou país de procedencia é outro motivo 
para vivir situacións de discriminación e desigualdade. 
É verdade que en cada continente as persoas temos 
distinta cor de pel, de pelo, diferentes riscos, linguas, 
acentos, xeitos de vestir, de comer, de pensar, de 
vivir… mais ten que ser iso un problema? Son o medo, 
a ignorancia, o orgullo mal entendido e certo sentido 
de superioridade e desigualdade os que nos fan ter 
prexuízos.  Se somos iguais, e ti agora xa sabes moi 
ben que si o somos, que sentido ten depreciármonos 
sen razón? Paga a pena seguir loitando para converter 
este planeta nun fogar para todos os seres humanos, 
en igualdade.  Ti, coas túas accións, podes axudar a 
que esteamos no camiño axeitado e, un día, atinxamos 
a meta. 

Ciclo infantil

Ciclo inicial

Ciclo medio

Ciclo superior

Sustentabilidade
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Xogo das mesas ricas e pobres
Obxectivo: comprobar que non ten sentido que se produzan 
situacións de desigualdade cando se poden partillar os 
recursos.

Ideas chave: compartir, poñer fin ás desigualdades materiais 
e partir en igualdade de condicións.

Recursos: lapis, cores, rotuladores, folios, cartolinas, 
purpurina, tesoiras, cola, adhesivos, etc.

Desenvolvemento: os alumnos divídense en grupos de 
3 ou 4 e cada grupo senta nunha mesa; o profesor reparte 
unha cartolina por grupo e encárgalles facer un debuxo. 
Algúns grupos teñen todo tipo de materiais (cores, purpurina, 
adhesivos, etc.); outros, un par de cousas, como lapis e 
rotuladores; algún grupo só ten unha cor. Estes últimos teñen 
que ir a outras mesas a pedir máis material. Como se senten? 
Queren os outros compañeiros partillar con eles? Parécelles 
xusto? Anóxanse?

Na casa: falan da importancia de partillar as cousas materiais 
e do sentimento da posesión. Cómpre ser xenerosos.

Máis: organízase unha festa na escola con profesores e 
familias o 20 de novembro para celebrar o Día do Neno e os 
seus dereitos, entre outros, a igualdade.

INF
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Apósito e desculpas
Obxectivo: recoñecer cando cometemos un erro ou nos 
equivocamos e ser capaces de pedir desculpas. É máis 
doado do que parece.

Ideas chave: reflexionar sobre se fixemos algo mal, solucionalo 
e vencer a vergoña ou a timidez.

Recursos: unha caixa de apósitos grandes que os nenos 
poden pintar con rotuladores e un cesto para colocar os 
apósitos. 

Desenvolvemento: o profesor trae apósitos á clase e os 
pequenos pódenos pintar con rotuladores e logo colocalos 
nun cesto na mesa do profesor. Son os apósitos para pedir 
desculpas. Se pelexan con algún compañeiro, menten entre 
eles ou se anoxan hai que pedir desculpas. Canto máis rápido, 
mellor! Para facer máis doado o achegamento, collen un 
apósito e póñenllo ao compañeiro onde o mancaron ou nalgún 
lugar simbólico.

Na casa: temos un peluche que é a mascota da familia. Se 
alguén fai algo mal ou manca a alguén da familia, o peluche 
acompáñaos a pedir desculpas.

Máis: debuxar é un xeito moi bonito de pedir desculpas. 
Pódese expresar de mil xeitos diferentes.

INF

E este conto acabou (ese conto si é así)
Obxectivo: cambiar o relato, nada é inamovible para sempre.

Ideas chave: intelixencia lingüística, oralidade, imaxinación, 
gozar das historias e reflexionar sobre a mensaxe da historia.

Recursos: libros de contos e historias clásicas explicadas 
desde outro punto de vista. 

Desenvolvemento: o profesor le aos alumnos contos clásicos 
como “O parruliño feo” de Christian Andersen, “A cincenta” dos 
irmáns Grimm ou “A bela dormente” de Perrault, mais ofrécelles 
unha nova versión máis actualizada e igualitaria: o “parrulo” 
non sofre mofas polo seu aspecto físico ou a Cincenta e a Bela 
dormente non precisan da figura masculina para ser liberadas. 
Conségueno por elas mesmas.

Na casa: ir á biblioteca que estea máis preto da casa e buscar 
lecturas nas que non existan desigualdades nin situacións de 
discriminación.

Máis: neste artigo de xornal recoméndanse lecturas para 
educar na igualdade. 

INF
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Xogos de patio ao noso xeito
Obxectivo: comprobar que sen normas nin límites as cousas 
non funcionan. Ademais, se todos non temos as mesmas 
oportunidades deixa de ser divertido participar.

Ideas chaves: normas e límites que regulen a igualdade para 
que ninguén abuse dos demais.

Recursos: balóns de fútbol, ou de baloncesto, cordas de 
saltar, bólas, bólas de petanca, xiz para pintar no chan, etc.

Desenvolvemento: como a vida mesma, os xogos do patio 
tamén teñen normas, e estas deben ser respectadas para 
que o xogo sexa xusto para todos e así sexa máis divertido e 
atractivo. Se nos saltamos esas normas (os equipos non teñen 
o mesmo número de xogadores, se cometemos falta ou non se 
pita penalti, non se dá á corda cando se pisa, non se respectan 
as distancias do xogo coas bólas ou a petanca) nada ten 
sentido e deixa de ser divertido. Gañar facendo trampas non 
ten ningunha graza. 

Na casa: organízase un maratón de xogos de mesa e 
saltámonos todas as normas dos xogos. É todo un caos? Ten 
algún sentido xogar dese xeito? É divertido ao final?

Máis: na aula, co profesor, fálase de como se senten os 
alumnos cando escoitan casos de deportistas aos que 
admiran e fan trampas… por que cren que queren competir 
en desigualdade de condicións?

INFIN
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Carreiras en desvantaxe
Obxectivo: a vida é máis complicada cando se parte en 
desvantaxe, e nada mellor que sufrilo para crearmos empatía.

Ideas chaves: intelixencia corporal, superación de obstáculos, 
diferenza de oportunidades e discapacidade. 

Recursos: panos para tapar os ollos; cordas para atar as 
pernas e os brazos; tapóns para os oídos, etc. 

Desenvolvemento: repártese entre os alumnos os recursos 
para que, durante o día vivan igual que alguén que padece 
unha discapacidade. Algúns alumnos levan os ollos tapados 
e non poden ver; outros levan tapóns e non poden escoitar; 
outros levan as pernas ou os brazos atados. Ao terse posto na 
pel desas persoas poden comprender o que significa vivir con 
esa discapacidade e atoparse con moitas desvantaxes na vida 
cotiá: vestirse, almorzar, saír a rúa, facer as mesmas tarefas 
cos demais nas clases, ir dun lado ao outro ou estudar. Todo 
convértese en algo que require moito máis esforzo. Despois 
de telo vivilo, comentarase conxuntamente a experiencia: 
como se senten os participantes coa súa nova discapacidade? 
Estimúlalles a participar ou desanímalles? Agudízase a 
creatividade e os outros sentidos? Que lles podería facilitar a 
vida? É xusto que a sociedade compense a estas persoas ou 
as axude? Cada alumno explicará, oralmente ou por escrito, 
como se sentiu fronte a este reto. 

Na casa: buscaremos exemplos de familiares con 
discapacidade, persoas do seu entorno ou momentos nos que 
puideron comprobar na súa propia pel a discapacidade, aínda 
que fora temporal (un accidente, unha enfermidade, unha 
intervención cirúrxica…).

Máis: os xogos paralímpicos. Que son? Cantos deportes 
participan? Como son os deportistas que compiten?

Debuxamos a infelicidade
Obxectivo: tomar conciencia de que moitos nenos do planeta 
son infelices por circunstancias sociais, económicas, bélicas, 
etc. 

Ideas chaves: intelixencia artística, intelixencia introspectiva, 
conflito, guerra, infelicidade, desprotección, pelexas e 
violencia.

Recursos: folios, cartolinas, lapis, cores, rotuladores, etc.
 
Desenvolvemento: organízase un concurso de debuxo. A 
temática: “A infelicidade”. Non é un tema moi alegre ou popular, 
pero noutras partes do mundo desgraciadamente é máis 
común do desexado: por guerras, pobreza, discriminación, 
abusos, etc. Non se poden ignorar estas realidades. Que non 
se lles dean as costas!

Na casa:  mírase algunha reportaxe en que se fale das 
desigualdades mundiais. Por que hai países ricos e países 
pobres? Por que existen as guerras? E tanta desigualdade? 
Os pais explícano de maneira sinxela.

Máis: con todos os debuxos que participaran faise unha 
exposición. Os debuxos poñeranse á venda. Os cartos que se 
recaden doaranse a algunha asociación que loite por reducir 
as desigualdades e abusos entre os nenos.

INFIN INFIN
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A familia de marcianos
Obxectivo: decatarnos de que o noso xeito de actuar ou 
os nosos gustos non son os normais unicamente porque os 
fagamos nós. A diversidade é infinita.

Ideas chave: “o normal” non existe. Cada persoa, cada 
contexto, cada lugar… ten a súa propia normalidade, unhas 
normas sobre o que é ou non é aceptable. Habitualmente son 
máis culturais que obxectivas, que é o que serían os Dereitos 
(humanos, da infancia…). 

Recursos: diferentes materiais para preparar disfraces e facer 
decorados; ordenador, impresora, etc.

Desenvolvemento: coa axuda do profesor, escríbese unha 
obra de teatro. O argumento: unha familia de seres humanos 
aterra noutro planeta. Os habitantes dese novo lugar non 
falan, nin visten, nin se comunican, nin se comportan coma nós, 
teñen costumes completamente diferentes!... como aceptan 
aos estraños ser que acaba de chegar do planeta Terra? Que 
dereitos teñen? Que cousas fan de xeito diferente e chocan? 
Cal é a perspectiva da familia chegada recentemente?

Na casa: coa familia unha fin de semana van xantar a 
algún restaurante doutra cultura: un mexicano, un chinés, 
un xaponés… os gustos son diferentes, a carta, o xeito de 
comer…

Máis: imaxinemos cousas que nos parecerían estrañas a 
nós se vivíramos con xente doutro planeta, sen que sexa 
necesariamente malas senón só diferentes, coma rañarse coas 
pólas das árbores ou non levar nin cremalleiras nin botóns.

M
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Temos prexuízos? Remata as frases... 
Obxectivo: analizar os prexuízos de cadaquén supón pensar 
nesas ideas ou conceptos que damos por supostos sen ter 
reflexionado demasiado sobre eles, probablemente porque os 
aprendemos así. Sempre os podemos cuestionar, comprobar 
e rectificar.

Ideas chave: pensar antes de falar, desmontar estereotipos e 
cuestionalo todo.

Recursos: encerados e xiz. 

Desenvolvemento: na aula, no encerado, escríbense dúas 
columnas, unha de substantivos e outra de adxectivos. Todos 
poden ir con todos, pero adoitan relacionarse por prexuízos 
de xénero, de orixe, de clase social, etc. Exemplo: rapaces-
fortes, rapazas-cursis, xefes-autoritarios, xitanos-conflitivos, 
cataláns-rañicas , andaluces-folgazáns, etc. Por que unimos 
deste xeito os nomes cos adxectivos? Quen nos explicou que 
estas persoas son así? Pódese xeneralizar?

Na casa: falan cos pais de se no seu traballo existen 
moitos prexuízos e de se están perpetuados os estereotipos 
impedindo así que a xente poida ter máis mobilidade dentro 
do espazo laboral.

Máis: xogo “cada ovella coa súa parella”, guía didáctica de 
xénero para nenos, formación e innovación rural, 2006, páxina 
52.

Videoblog “Eu tamén podo facelo”
Obxectivo: confirmar que os estereotipos son totalmente 
infundados e están para desmontalos.

Ideas chave: non existen as diferenzas de xénero e todos 
podemos facer de todo con independencia do noso sexo.

Recursos: cámara de vídeo, móbil ou tableta. 

Desenvolvemento: faise unha listaxe das tarefas do fogar: en 
papel de cor azul escríbense as que supostamente son máis 
comúns que fagan os rapaces, e no papel de cor rosa, as que 
fan as rapazas. Rapaces e rapazas intercambian os papeis. 
En grupos ou parellas, grávanse facendo a tarefa que lles 
tocou segundo o papel. Todos fan de todo e así poñeranse en 
evidencia os estereotipos e prexuízos de xénero. 

Na casa: intercambiamos tarefas do fogar rapaces e rapazas, 
maiores e pequenos. Todos podemos facer de todo.
 
Máis: buscar artigos nos medios de comunicación sobre este 
último 8 de marzo, Día Internacional da Muller, e sobre o 
movemento feminista, que está máis activo e reivindicativo ca 
nunca.     

42 43
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44
Os Nosos Dereitos para romper coas 
desigualdades

Obxectivo: apostar polos dereitos colectivos do menor para 
mellorar as oportunidades de quen ten menos (alimentación, 
saúde, educación, discapacidade, etc.).

Ideas chave: protexer, axudar, tutelar, acompañar, etc.

Recursos: táboa dos Dereitos do Neno ao premer aquí. 

Desenvolvemento: entre todas as clases, téñense que propor 
opcións para erradicar as desigualdades que se dan no mundo 
infantil cando os pais e as familias non poden amañar os 
problemas por si sós. Quen debería encargarse de compensar 
a esa familia que non ten medios económicos? os estados, os 
concellos, as escolas, as organizacións non gobernamentais, 
etc.? Créase un debate para decidir quen ten que tomar as 
rendas.

Na casa: visitan o centro cívico do seu barrio ou da cidade que 
estea máis preto. Seguro que teñen entidades ou programas 
que traballan para defender eses dereitos. Infórmanse de en 
que medida se pode colaborar. 

Máis: fálase coa dirección do centro para coñecer que accións 
fai a escola para reducir as desigualdades: teñen axudas para 
o comedor? para a acollida ou ludoteca? para os campamentos 
de verán? Hai que loitar por un centro escolar o máis solidario 
posible.
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 Xogo de mesa “desiguais”
Obxectivo:  os dereitos universais dos nenos e dos adultos 
son indispensables para vivir en liberdade.

Ideas chaves: desigualdade, inxustiza, falta de 
desenvolvemento, oportunidades, recursos, necesidades, 
pobreza, desatención...

Recursos: cartolinas, normas, cores, lapis, rotuladores, etc.

Desenvolvemento: créase un xogo de mesa en que todos 
os concursantes teñen os mesmos dereitos. Hai algúns 
concursantes que teñen moitos (dereito a ir á escola, a ter 
sanidade, a ter familia, etc.) e outros participantes que non 
teñen tantos. Pouco a pouco van percorrendo o taboleiro, caen 
nas cuadrículas de “problemas” que poden resolver grazas 
aos seus dereitos. Evidentemente, o que máis “problemas” 
teña, pero os poida resolver, gañará. Como a vida mesma. 
Podemos forzar as situacións e facer, por exemplo, que as 
nenas teñan máis dereitos que os nenos, ou os louros máis 
que os morenos… para ver como reaccionan ante esta 
desigualdade. Así, poderemos explicarlles que, aínda que aquí 
é un xogo, esta desigualdade é real no mundo e por razóns 
arbitrarias coma estas. 

Na casa: coa familia escollen algunha asociación humanitaria 
coa que colaborar e axudar ás persoas que non teñan tantos 
dereitos coma nós.

Máis: ter familia é un dos dereitos fundamentais e unha das 
chaves na vida de calquera pequeno. Escriben unha breve 
redacción do que significa “a familia” na súa vida.

S

45
Mapa de desigualdade no mundo

Obxectivo: analizar a nivel internacional os conflitos bélicos, 
as crises económicas, as problemáticas sociais e relixiosas, 
etc.

Ideas chave: pobreza, conflitos bélicos, discriminación da 
muller e maltrato ás crianzas.

Recursos: cartolinas A2 o A3, mapas xeográficos dos cinco 
continentes, lapis, bolígrafos, cores, cola, tesoiras, etc.

Desenvolvemento: por grupos, analizarán diferentes 
situacións de conflito no mundo: guerras por cuestións 
relixiosas, guerras por conflitos de territorio coma entre Israel 
e Palestina, discriminación social polo orixe coma no caso 
dos rohingyas en Myanmar, ditaduras que impoñen as súas 
leis, etc. Cada grupo traballará sobre un conflito diferente e 
terano que situar no mapa do mundo que colarán na cartolina. 
Arredor do mapa escribirán a información máis significantiva 
que recollan. Máis tarde expoñerase na clase.

Na casa: ver as novas da televisión ou ler os xornais cos pais 
para seguir a actualidade e coñecer o que acontece no mundo.

Máis: se algunha familia da escola provén dun país en conflito 
bélico ou dunha situación de convivencia moi precaria, pódese 
convidar un día á clase para que explique en primeira persoa 
a situación do seu país.
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Un neno NUNCA está só
XORNALISTA POR UN DÍA 
Obxectivo: saber máis sobre que é o sistema de protección da 
infancia e, máis concretamente, que é unha Aldea Infantil SOS.

Ideas chave: Aldea, fogar, familia, contorno protector e protección 
infantil.

Recursos: vídeo institucional. Tamén contamos co vídeo de 
Icíar Bollaín 1, 2, 3… casa, que amosa o testemuño de homes e 
mulleres novos que viviron na Aldea e que o explican a través da 
súa experiencia. Un documental emotivo e clarificador.

Desenvolvemento: máis de 42.000 nenos no noso país vive no 
sistema de protección dos Servicios Sociais. Iso significa que 
algúns non viven suficientemente ben coas súas familias e as 
institucións deciden que, polo seu ben, deben vivir noutro lugar 
durante un tempo, ata que a súa familia se recompoña e teña 
o que é preciso para educalos. Tratar este tipo de situacións 
cos nenos é posible, ratificando sempre os seus dereitos e 
explicándolles que o seu benestar sempre está garantido por riba 
de todo. Podemos ver xuntos os vídeos propostos, agardar as 
súas preguntas e responder ás súas inquedanzas.

Na casa: a infancia de moitos dos nosos maiores seguramente 
foi complexa, e non todos viviron coa súa familia directamente; 
puideron vivir cos avós ou cos tíos nalgún período da súa vida. 
Podemos indagar máis sobre iso, valorar como se sentiron e de 
que xeito se garantiu a súa alimentación, os seus coidados, a súa 
educación e a súa estabilidade emocional.

Máis: Informe sobre a “Infancia en risco” sobre o sistema de 
protección en España elaborado por Aldeas Infantiles SOS
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=T03zrZRuAHw
https://www.youtube.com/watch?v=oyejBK_wJd8&t=3s
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2017/12/INFANCIA-EN-RIESGO-EN-ESPAN%CC%83A.pdf
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2017/12/INFANCIA-EN-RIESGO-EN-ESPAN%CC%83A.pdf
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Titoría de dilemas sobre a igualdade de 
oportunidades no mundo
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 
ao egoísmo, a expectativa de atención por parte dos demais 
e a xustiza.

Ideas chaves: dilemas éticos, inseguridade persoal fronte á 
autoestima.

Recursos: dilema “Campaña solidaria” e tamén o dilema 
“O novo leva outro ritmo” ou o dilema “Actuar como 
delegado”.

Desenvolvemento: podedes propor un dos dilemas suxeridos 
para espertardes a participación do alumnado. Despois 
de leren 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 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 xuntos dalgúns dos retos éticos ademais de propor a 
solución máis “madura” para cadaquén.

Máis: moitos máis dilemas persoais na hemeroteca de “Vaia 
dilema”. 
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Debate: uniforme si ou non
SUSTENTABILIDADE
Obxectivo: debate sobre o emprego do uniforme escolar. 
Utilizalo axuda a combater as desigualdades, xa que todos 
visten do mesmo xeito e non se ve quen leva determinadas 
marcas ou “vai á moda” e o uso dun vestiario “de traballo” 
facilita a organización, os lavados e economízase en roupa.

deas chave: unificación fronte á diversidade, igualdade e 
sustentabilidade.

Recursos: mesas, cadeiras, timbre ou similar.

Desenvolvemento: organízase un debate sobre se levar ou 
non uniforme na escola. Un grupo estará a favor e outro grupo 
en contra. Cada un ten que preparar argumentos, expoñer 
as súas opinións e defendelas. Que valoran como máis 
importante: os problemas de desigualdade que pode marcar o 
iren vestidos todos diferentes, ou cren que é máis importante 
que cada alumno desenvolva a súa identidade, tamén a través 
do xeito de vestir, aínda que iso faga diferenzas? Ten que 
haber un moderador que vaia dando a palabra a un grupo e a 
outro. Pódese dirimir o resultado nunha votación anónima ou 
a man alzada por parte de todos os asistentes, intentando que 
se superen os personalismos e que se vote a quen resultou 
máis convincente.

Na casa: os pais e os avós explícanlles aos rapaces se eles 
levaron uniforme na escola cando estudaron, ata que idade 
o levaron, se lles gustaba levalo e se lles parece unha boa 
opción ou non e por que.

Máis: nalgunhas escolas hai separación de xénero, só 
rapaces ou só rapazas. Tamén se debaten os puntos a favor e 
os puntos en contra de estudar nesas circunstancias.
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_pequenos_25_campana_de_solidaridad_editora_7_102_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_pequenos_29_el_nuevo_lleva_otro_ritmo_editora_7_106_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_pequenos_28_actuar_como_delegado_editora_7_105_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_pequenos_28_actuar_como_delegado_editora_7_105_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.php
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/20/58c94998ca4741103d8b460f.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/20/58c94998ca4741103d8b460f.html
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Atención ás necesidades da familia 
EVALUACIÓN PROFESORADO

Obxectivo: o profesor ten que estar pendente non só das 
necesidades académicas do alumno senón tamén do seu contorno: 
con quen está polas tardes, como vén á escola, se ten cubertas as 
súas necesidades e dereitos.

Ideas chaves: centro facilitador, intermediario, acompañante e 
buscador de solucións. 

Recursos: titorías continuadas co alumnado e cadansúas familias; 
con asistentes sociais e entidades da zona de protección á infancia 
e ás familias. 

Desenvolvemento: o profesor, en moitos casos, é a persoa que 
máis tempo pasa co alumno. Coñéceo mellor que ninguén, e 
debe ser o primeiro en captar se no fogar hai unha situación de 
necesidade ou conflito. Se detecta algún caso, debe ter os recursos 
para axudar o neno e comunicalo á escola para activar o protocolo 
que teñan establecido. A cuestión é non esquecer este aspecto de 
traballo co neno, dado que tamén afecta ao seu desenvolvemento 
e rendemento educativo e, por suposto, ao seu benestar final.

Na casa: solicitar ao centro educativo ou á asociación de pais 
que organice espazos de atención ás necesidades da familia 
e formación sobre como mellorar estas situacións en casos de 
poucos recursos.

Máis: mantermos un contacto continuado coas familias a través 
de titorías ou similares, para termos unha visión máis ampla da 
problemática.
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Apunta a túa clase a Deputados por un día!
Cada ano, este proxecto convértese nunha actividade viva 
e participativa nos parlamentos das diferentes comunidades 
autónomas españolas grazas ao acto Deputados por un día. 

Se estás realizando este proxecto e traballando o valor 
da igualdade, encantarache levar os teus alumnos a esta 
actividade tan interesante. Trátase  de argallar un relatorio 
de non máis dun folio de extensión co que traballaron e 
reflexionaron sobre o valor da igualdade para partillalo cos 
demais colexios participantes. Tamén vos pedimos que 
preparedes varios  compromisos que os cativos propoñen 
adoptar para mellorar o valor da igualdade: para sentirse igual 
aos demais, relacionarse de igual a igual e construír unha 
sociedade máis xusta. 

En cada comunidade autónoma participa unha escola por 
provincia, que pode levar un número limitado de nenos para 
ocupar os escanos. Un voceiro de cada escola expón o seu  
escrito e compromiso no estrado e, logo de que todos leran, 
os nenos votan o compromiso que máis lles gustou. Faise un 
reconto e preséntanse os resultados. Serdes Deputados por 
un día é unha experiencia moi rica e participativa. Permítevos 
partillar unha xornada con outros centros e nenos da vosa 
comunidade que, coma vós, estiveron traballando o valor do 
curso. E teñen un enorme interese na educación en valores, 
como o ten Aldeas Infantiles SOS.

Se queres máis información ou directamente solicitar praza 
en Deputados por un día, podes enviar un correo electrónico 
á coordinación do programa aquí. Ou chamares ao teléfono de 
asesoramento permanente: 

670 696 588

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/diputados-por-un-dia.php
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=Deputados%20por%20un%20d%C3%ADa
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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-primaria/
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
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