
O XOGO
NON TEN
XÉNERO

Guía para o profesorado  
con recursos para realizar a acción
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Agora Toca… DEREITOS DAS MULLERES E IGUALDADE



COLEXIOS E FAMILIAS QUE APADRINAN

APADRIÑA  CON WEDU non é unha colaboración solidaria ao uso.

É o proxecto de Axuda en Acción especialmente pensado para nenas e nenos, familias e 
colexios, que busca reforzar o vínculo entre iguais a través dos materiais que envíanse 
periodicamente ao centro ou á casa, e a través dos contidos infantís e propostas 
participativas que encontraredes na páxina web do proxecto.

Se o teu colexio xa apadriña con Axuda en Acción, podedes seguir mantendo o vínculo 

Só tedes que darvos de alta a través da web e solicitar o voso código de socio.

ayudaenaccion.org/wedu

Infórmate e participa cos teus alumnos/as en:

WEDUCOLE é unha oportunidade para que toda a comunidade educativa participe nun 
proxecto educativo e solidario, apadriñando de forma colectiva a unha nena ou neno 

Con Wedu, as alumnas e alumnos:
• Poderán ter contacto ca nena ou neno apadriñado e coñecerán quen é, como vive, 

como é a súa familia e o seu día a día.
• Recibirán mensaxes da súa clase, de modo que o vínculo solidario non só o 

establecedes con esa nena ou neno, senón con toda a súa comunidade educativa.
• Cultivarán a solidariedade dende a infancia como unha experiencia alegre e divertida.
• Desenvolverán a competencia social e cidadá, a través da comunicación, a 

aprendizaxe e a empatía.
• Compartirán con toda a comunidade educativa un exemplo práctico de solidariedade 

e de como podemos facer para mellorar o mundo no que vivimos.

Apadriña con

UNHA FERRAMENTA PARA EDUCAR NA SOLIDARIEDADE

a través de Axuda en Acción.

Material educativo editado por Axuda en Acción para o Programa Educativo AGORA TOCA...
Contidos de Begoña Clavel Arroitia e Jesús Fernández Domínguez no marco do grupo Gentext (Universitat de València-IULMA) para Axuda en Acción.
Deseño de Marga Milio para Axuda en Acción. Ilustracións de Andrea García Pomares para Axuda en Acción.
Está autorizada a reprodución, difusión e utilización sen ánimo de lucro destes materiais con fins educativos, citando sempre a fonte e os seus autores/as.
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Agora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO é unha proposta didáctica para reflexionar 
sobre a igualdade dos dereitos das mulleres e das nenas. Procura facernos 
conscientes de que, dende que nacemos, a miúdo, a nosa familia e entorno 
promoven diferenzas entre nenas e nenos mediante accións en aparencia triviais, 
como a elección do color da habitación, da roupa e dos tipos de xoguetes e xogos. 
 
Son pequenos detalles que realzan esas diferenzas e reforzan estereotipos e roles 
que implican desigualdades de xénero aceptadas socialmente. Estas pautas, poden 
facer crer que un dos sexos é superior ou reforzar distincións no tipo de habilidades 
e capacidades que se potencian durante o seu desenvolvemento.

Con esta unidade, tentamos cuestionar estes costumes e promover un pensamento 
crítico para que o alumnado entenda que non debe haber cores, xogos nin xoguetes 
para nenos e nenas, senón que debe ter liberdade para elixir.

Entre os obxectivos xerais da proposta están:

Entender os efectos potencialmente negativos de guiarse por estereotipos e roles 
predeterminados, así como o papel que teñen os medios de comunicación en 
perpetualos.

Coñecer as causas e consecuencias das desigualdades de xénero e reflexionar 
acerca da importancia do xogo como dereito da infancia e a situación en moitos 
países nos que nenos/as e adolescentes non poden exercelo.

Potenciar que cuestionen as diferenzas percibidas e/o reais entre os dous sexos.

Entre os obxectivos específicos da proposta tamén destacan:

Aprender e practicar vocabulario relacionado co xogo: cores, formas e xoguetes.

Reflexionar sobre as diferenzas percibidas e/o reais entre nenos e nenas, e entre 
os conceptos de sexo e xénero para lograr interiorizar que non debería haber 
cores, xoguetes, profesións, xogos, etc. predeterminados.

Agora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 



PREPARACIÓN
E IMPLICACIÓN 
DO CENTRO 
EDUCATIVO  
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Dereitos das mulleres e igualdade4

Agora Toca… O XOGO NON TEÑEN XÉNERO conta cunha acción global para ser 
realizada de forma colectiva. Pode ser levada a cabo por unha clase ou por todo o 
centro. Nos dous casos, é moi importante implicar ao profesorado, así como preparar 
ao alumnado e ás familia para interpretar correctamente os motivos da acción e 
lograr todo o seu apoio e implicación. 

Suxerímosvos realizar a actividade preto do 8 de marzo, Día da Muller. Tamén pode 
realizarse noutras datas coma o 28 de maio, Día de Internacional do Xogo; 21 de 
xuño, Día da Educación Non Sexista; 15 de outubro, Día Internacional da Muller 
Rural; 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a 
Muller; ou na datas previas ao Nadal, nas que comezan as campañas de venta de 
xoguetes e os neno/as escreben as súas carta aos Reis Magos ou Pai Natal.

Recursos de apoio para o profesorado

Nas seguintes páxinas atoparedes distintas “follas de ruta” para traballar sobre o 
tema durante unha hora lectiva cos vosos alumnos e alumnas. 

Creamos propostas para Educación Infantil, Primaria e Secundaria. Esperamos 
que as nosas ideas sirvan de axuda; segundo os requisitos curriculares e as 
características de cada centro, entendemos que requiran de certa adaptación. 

Dende Axuda en Acción, animámosvos a compartir a vosa experiencia no blog de 
Agora Toca... Poden ser novas “follas de ruta”, máis adaptadas a un curso ou 
materia concreta, novas ideas para complementar ou mellorar a acción ou a 
reportaxe de como foi a vosa actividade. A vosa colaboración será moi valiosa! 
Contactade connosco en educacion@ayudaenaccion.org e coordinaremos a vosa 
participación no blog.

No final desta guía atoparas o apartado Para enfocar o tema... que ofrece 
información de interese e outros recursos didácticos que poden ser de utilidade 
para o profesorado.  

Recursos para traballar co alumnado

Ao comezo da hora de formación hai que explicar ao alumnado o tema central da 
proposta e en que vai consistir a acción colectiva final.

As fichas ás que fan referencia os contidos desta guía están publicadas para a súa 
descarga en http://ayudaenaccion.org/ahoratoca.



Chegou o día! Propoñémosvos algunhas ideas xerais para aplicar esta acción: 

Pide ao teu alumnado que leve unha fotografía do seu xoguete ou xogo favorito e 
pegádeas nun mural O que os meus xoguetes din sobre min.

Reflexiona xunto a eles sobre as fotos e o traballado na clase. Podedes 
transmitíndolles noutro mural as reflexións, ben sexa con recortes de revista 
traballados na clase, debuxos, redaccións... Deste xeito, reflectirase o antes e 
despois da súa aprendizaxe. Isto pode dar lugar a unha exposición. 

Convida ás familias a ver a exposición e que compartan as súas opinións. Tamén 
poden participar pegando algunha foto que teñan de cando eran cativos cos seus 
xoguetes.

Convidámoste a que compartades o mural no noso blog enviándonos unha foto do 
mesmo a educacion@ayudaenaccion.org.
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Ahora Toca… LA CAJA DE LOS MONSTRUOS

   E AGORA TOCA… PASAR Á ACCIÓN
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Recursos para involucrar ás familias

Creamos unha proposta para implicar ás familias e seguir a traballar o tema na 
casa. É moi importante que cada alumna e alumno reciba unha copia da ficha 
identificada como Proposta para facer en familia.

Recursos para anunciar a acción dentro e fóra do centro
Propoñemos avisar da vosa iniciativa a algún medio de comunicación local, para 
que o cubra como noticia.  

No blog temos unha galería onde podemos publicar toda a documentación gráfica 
que nos enviedes dende o voso centro: novos carteis e murais, fichas completadas, 
fotografías, vídeos, etc. Seguro que o voso exemplo anima a novos centros a 
participar!

Agora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 



FOLLA  
DE  RUTA
Proposta para Educación 
Infantil e 1º,  2º e 3º    
de Educación Primaria  
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Obxectivos específicos

Aprender e practicar vocabulario sobre certo tipo de tema específicos relacionado co 
xogo: cores, formas e xoguetes. 

Reflexionar sobre as diferenzas de xénero reais e percibidas entre nenos e nenas..

Interiorizar que non debería haber cores, xoguetes, profesións, xogos... determinados 
para nenos e para nenas.

Introdución á actividade

No apartado Para enfocar o tema, que atoparás no final desta guía, incluímos 
algúns datos, recursos útiles e dicionarios coeducativo que servirán de apoio á 
actividade. 

Podes comezar informando á clase da situación das mulleres e nenas no mundo 
con grandes cifras ou cuestións moi significativas relacionadas co dereito á 
propiedade, a pobreza ou o acceso á educación básica, adaptando á información 
á idade do alumnado.

A continuación, explica ao grupo algúns conceptos básicos relativos ao tema, 
como igualdade de xénero, igualdade de oportunidades, estereotipos, roles de 
xénero, linguaxe sexista, corresponsabilidade, ou a diferenza entre sexo e xénero.

Comenta algúns exemplos sobre a situación de desigualdade actual, por 
exemplo facendo unha lista co que lles gustaría ser cando sexan maiores, 
pedíndolles que pensen que profesións son desenvolvidas por homes e mulleres 
na súa maioría, ou transmitíndolles que en España tanto nenos coma nenas van 
a clase en igualdade de condicións, pero que noutras partes do mundo non é así. 
mundo no ocurre así. 

Canción sobre os nenos, as nenas, as tarefas e os xoguetes.

Como tarefa introdutoria, propose ver o vídeo Igualdad de género, elaborado 
pola Junta de Andalucía (duración 1’25’’): https://www.youtube.com/watch?v=
iax2W9qAfK0

A continuación, pódese animar ao alumnado a cantar o coro da canción.

•

•

   Ideas para facer na clase 

Dereitos das mulleres e igualdade

•



 

•

 

•

•

•

 

Despois, realizaremos algunhas preguntas que animen ao debate e a reflexión 
sobre quen participa nas tarefas do fogar, se algún irmán ou irmá maior, se o 
pai, se a nai... e igualmente saber quen participa nas tarefas de coidado dos 
máis cativos ou dos maiores da casa como parte das tarefas diarias dentro da 
familia. Como credes que se reparten estas tarefas noutros lugares do mundo? 
Quen é o encargado de todo isto? Este reparto é xusto ou inxusto? Aquí pode 
lembrarse que na maioría dos fogares son as mulleres e as nenas a encargadas 
de todo, o que a miúdo lles impide exercer o seu dereito a ir a escola ou a xogar.

Podes apoiar a conversa vendo o conto La escuela bajo la ventana (http://
programaeducativo.ayudaenaccion.org/2014/03/07/la-escuela-de-la-ventana)
 y el cómic Wedu, defensor de la igualdad (http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/
03/wedu-defensor-de-la-igualdad/).

Nenos e nenas xogamos cos mesmos xoguetes e aos mesmos xogos 

Iniciamos a actividade preguntándolles sobre dos xoguetes ou xogos que 
teñen na casa e lles pedimos que os describan.

Para introducir o tema, utiliza a ficha Os meus xogos favoritos para que o 
alumnado coloree como queira e escolla os xogos que prefira. Deste xeito, 
darémonos de conta de si o grupo ten asumidos que certos xogos e xoguetes 
deben ser para un sexo ou outro e se, por tanto, se xa foron influenciados ou 
non por estereotipo que fan que teñan preferencia por un tipo de xogo ou outro 

Para continuar, podes amosarlles exemplos moi concretos cos xoguetes que 
aparecen nestas fotos: 
http://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/12/harrods-belle-intelligent.jpg.
Na primeira, a mensaxe do xoguete para rapazas é “Como ser marabillosa. 
Trucos para parecer e sentirse fabulosa”. Porén, no caso do xoguete para rapaces, 
a mensaxe é : “Como ser máis listo. Trucos para ser máis intelixente”.

Podes preguntarlles o motivo da súa elección e reflexionar sobre a liberdade 
de elixir o que lles gusta independentemente de que sexan nenos ou nenas; 
ou por cal motivo as bonecas ou xogos de cociña adoitan estar dirixidos ás 
nenas se cando sexan grandes tanto as mulleres como os home deben realizar 
as tarefas do fogar e os coidados; ou por que os xoguetes das nenas adoitan a 
ser rosa e os dos nenos de cores escuras. 

7

FICHA: 
Os meus xogos 
favoritos

Agora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 

Ficha: Os meus xogos favoritos
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  Ideas para facer en familia

• 

• 

•
 

•

 

• 

Explica ao grupo que ides facer a actividade O XOGO NON TEN XÉNERO.

Pídelles que fagan unha foto co seu xoguete ou xogo preferido e que as leven á clase.

Reparte a cada alumna e alumno (ou aos pais e nais cos métodos de 
comunicación que utilicedes no voso centro) a ficha Proposta para facer en familia.

Nesta ficha infórmase ás familias sobre a actividade que estades a desenvolver 
na clase e contén unha proposta para reflexionar na casa sobre como os xoguetes 
e xogos poden ser positivos para a educación do seu fillo ou filla, os posibles 
aspectos negativos que hai que superar con respecto a ese xogo, así como os 
valores que fomenta cada xoguete. Esta ficha é igual para todos os cursos e familias. 

É importante que as fichas cubertas sexan levadas de volta á clase, para seguir a 
traballar o tema a partir do reflectido nelas.

Dereitos das mulleres e igualdade

Escribe a educacion@ayudaenaccion.org 
Publicaremos a túa proposta no blog e a
compartiremos co resto de centros  
que participan en Agora toca...

Tes máis ideas de actividades?

Descarga os materiais educativos desta etapa no blog

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

A túa opinión é importante para nós.  Animámoste a realizar 
aluación do material en http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/

Proposta para facer en familia

Dereitos das mulleres e igualdadeAgora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 

Fai unha foto ao teu fillo ou filla co seu xoguete ou 
xogo preferido.  As fotos vanse colgar no mural O que 
os meus xoguetes din de min, que vai formar parte 
dunha exposición. Unha vez fematada a actividade, 
o centro porase en contacto convosco para 
convidarvos a visitala.

Podes completar a súa aprendizaxe reflexionando 
con el ou ela sobre como o xoguete escollido para a 
foto pode ser positivo para a súa educación e os 
posibles aspectos negativos que hai que superar 
con respecto a ese xogo, así como os valores que 
fomenta cada xoguete. Por exemplo, un balón é 
positivo porque desenvolve a psicomotricidade e fai 
que se relacione con outros nenos e nenas, e hai que 
superar que pareza que só e para nenos.

Tamén podedes participar no mural pegando 
algunha foto que teñades cos vosos xoguetes de 
cando erades cativos.

Pega aquí a túa foto
FICHA: 

Proposta para
facer en familia



FOLLA 
DE RUTA
Proposta de
4º , 5º e 6º de 
de Educación Primaria 
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Obxectivos específicos

Practicar a expresión oral.

Reflexionar sobre as diferenzas percibidas e/ou reais nos xoguetes e xogos 
pensados especificamente para nenos e para nenas.

Potenciar o intercambio de opinión e o respecto cara a opinión dos demais.

Desenvolver a comprensión auditiva en inglés.

Introdución á actividade

No apartado Para enfocar o tema, que atoparás no final desta guía, incluímos 
algúns datos, recursos útiles e dicionarios coeducativo que servirán de apoio á 
actividade.

Podes comezar informando á clase da situación das mulleres e nenas no mundo 
con grandes cifras ou cuestións moi significativas relacionadas co dereito á 
propiedade, a pobreza ou o acceso á educación básica. Para iso, podes propoñer 
facer o test da Campaña Muévete por la Igualdad sobre a situación das mulleres 
no mundo, que atoparás no enlace http://mueveteporlaigualdad.org/n_muevete.asp.

A continuación, explica ao grupo algúns conceptos básicos relativos ao tema, 
como igualdade de xénero, igualdade de oportunidades, estereotipos, roles de 
xénero, linguaxe sexista, corresponsabilidade, ou a diferenza entre sexo e xénero.

Comenta algúns exemplos sobre a situación de desigualdade actual, por exemplo 
facendo unha lista co que lles gustaría ser cando sexan maiores, pedíndolles que 
pensen que profesións son desenvolvidas por homes e mulleres na súa maioría, 
ou transmitíndolles que en España tanto nenos coma nenas van a clase en 
igualdade de condicións, pero que noutras partes do mundo non é así. 

Agora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 



Obradoiro de xogos e xoguetes

O obxectivo do exercicio é que o alumnado exprese a súa opinión sobre os xogue-
tes e xogos que teñen na casa ou que lles gustan, e que reflexionen sobre o 
motivo da súa elección.

Pide aos nenos e nenas que debuxen cada un o seu xoguete ou xogo favorito e o 
coloreen. O profesorado pode ir preguntando e comprobando se as nenas tenden 
a usar un color e o nenos outro. É importante tentar que cada un pinte 
individualmente sen se deixar influenciar en exceso polo grupo. 

 Reflexiona en alto sobre que tipo de xoguetes ou xogos elixiron os nenos e nenas 
e que cores utilizar cada un. Para iso, podes utilizar como apoio as imaxes do 
seguinte enlace  (http://orbitadiversa.files.wordpress.com/2013/12/jouets-sexiste.jpg),
que amosan como os xoguetes adoitan a ser dunha determinada cor segundo estean
dirixidos a nenos ou a nenas. Tamén pode utilizarse o vídeo Riley y el color rosa 
(https://www.youtube.com/watch?v=EXzBuM2NCTA, duración 1’ 15”), no que sae 
unha nena queixándose de que sempre teña que mercar xoguetes rosas e princesas. 

Pregúntalles o que pensan agora da súa elección, por que cren que sucede e se 
lles importaría cambiar de xoguete e xogos (nalgúns casos van ser agasallos non 
escollidos por eles mesmos).

Para terminar, invita á clase a traer catálogos de xoguetes e xogos e analizar como 
suxiren (dun xeito máis ou menos evidente) que xoguetes e xogo debes escoller 
segundo sexas neno ou nena, xa sexa pola cor das páxinas ou porque na imaxes 
aparezan nenos ou nenas asociados a cada obxecto. Tamén podes utilizar anun-
cios da televisión. 

Como complemento á actividade, podes abrir a reflexión sobre as diferenzas 
culturais no xogo. Pregúntalles se cren que noutros países os nenos e as nenas 
xogan xuntos e xogas ás mesmas cousas que aquí. Na banda deseñada Wedu 
descubre el deporte, ¡todo el deporte! (http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/07/wedu-
descubre-el-deporte-todo-el-deporte), podes ver exemplos de deportes doutras partes 
do mundo, diferentes aos que eles/as practican.

Acabar con la Pobreza y la Desigualdad10
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   Ideas para facer na clase

Dereitos das mulleres e igualdade



Escribe a educacion@ayudaenaccion.org
Publicaremos a túa proposta no blog e a 
compartiremos co resto de centros   
que participan en Agora toca...

Tes máis ideas de actividades? 
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   Ideas para facer na casa
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• 

•
 

•

 

• 

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Descarga os materiais educativos desta etapa no blog

Explica ao grupo que ides facer a actividade O XOGO NON TEN XÉNERO.

Pídelles que fagan unha foto co seu xoguete ou xogo preferido e que as leven á clase.

Reparte a cada alumna e alumno (ou aos pais e nais cos métodos de 
comunicación que utilicedes no voso centro), a ficha Proposta para facer en familia.

Nesta ficha infórmase ás familias sobre a actividade que estades a desenvolver 
na clase e contén unha proposta para reflexionar na casa sobre como os xoguetes 
e xogos poden ser positivos para a educación do seu fillo ou filla, os posibles 
aspectos negativos que hai que superar con respecto a ese xogo, aí como os 
valores que fomenta cada xoguete. Esta ficha é igual para todos os cursos e familias. 

É importante que as fichas cubertas sexan levadas de volta á clase, para seguir a 
traballar o tema a partir do reflectido nelas. 

Tu opinión es importante para nosotros, te animamos a realizar 
la acción del material en el programa educativo.ayudaenaccion.org

FICHA: 

A túa opinión é importante para nós.  Animámoste a realizar 
aluación do material en http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/

Proposta para
facer en familia

Agora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 

Proposta para facer en familia

Dereitos das mulleres e igualdadeAgora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 

Fai unha foto ao teu fillo ou filla co seu xoguete ou 
xogo preferido.  As fotos vanse colgar no mural O que 
os meus xoguetes din de min, que vai formar parte 
dunha exposición. Unha vez fematada a actividade, 
o centro porase en contacto convosco para 
convidarvos a visitala.

Podes completar a súa aprendizaxe reflexionando 
con el ou ela sobre como o xoguete escollido para a 
foto pode ser positivo para a súa educación e os 
posibles aspectos negativos que hai que superar 
con respecto a ese xogo, así como os valores que 
fomenta cada xoguete. Por exemplo, un balón é 
positivo porque desenvolve a psicomotricidade e fai 
que se relacione con outros nenos e nenas, e hai que 
superar que pareza que só e para nenos.

Tamén podedes participar no mural pegando 
algunha foto que teñades cos vosos xoguetes de 
cando erades cativos.

Pega aquí a túa foto



Obxectivos específicos:

Aprender a interpretar a linguaxe audiovisual típica da publicidade, a televisión e 
outros medios de comunicación online e offline e realizar unha análise crítica da 
mesma.

Fomentar o pensamento crítico sobre os estereotipos de xénero perpetuados na 
publicidade e noutros medios (cine, televisión, música, videoxogos, blogs, redes 
sociais, mensaxería instantánea, aplicacións móbiles, etc.)

Practicar a expresión e comprensión oral. 

Potenciar a expresión escrita mediante a redacción de textos argumentativos 
relacionados co tema.

Introdución á actividade

Seguramente os teus alumnas e alumnos xa teñan traballado anteriormente 
conceptos asociados á igualdade. No apartado Para enfocar o tema que atoparás 
no final desta guía, encontrarás a referencia dun dicionario coeducativo, xunto 
con máis datos e enlaces de interese. Nomeamos agora algúns deles para que 
podan relembralos ou introducir os que aínda non coñezan: igualdade de xénero, 
roles, estereotipos, coeducación, conciencia de xénero, conciliación da vida 
laboral e familiar, discriminación de xénero, igualdade de oportunidades, 
corresponsabilidade, currículo oculto, equidade, emponderamento, feminización 
da pobreza, diferenza entre sexo e xénero , identidade de xénero, invisibilización, 
linguaxe e publicidade sexista, traballo reprodutivo e traballo produtivo, etc.  

Explícalles o obxectivo que persegue esta actividade. Podes atopalo ao inicio 
desta proposta.

Plantéxalles algunhas preguntas para que dean a súa opinión e deste xeito 
activar o coñecemento previo e propiciar o debate. Aquí tes algunhas propostas:

-  Que significa “actuar coma un home”? Que palabras ou expresións veñen á vosas 
mentes? (por exemplo, os homes non choran, os homes son fortes, etc.) Credes 
que existen diferencias culturais neste aspecto?

-  Que significa “actuar como unha muller”? Que palabras ou expresións veñen ás 
vosas mentes? (as nenas son educadas, as nenas son ordenadas e sumisas, etc.). 
Nos dous casos, destacar que son frases enraizadas na cultura popular. 

FOLLA 
DE  RUTA
Proposta para  
nfantil y 1º,  2º y 3º Curso 

de Educación Primaria 
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Educación Secundaria 
Obligatoria



-  Que adxectivos definen a cada xénero segundo a vosa percepción? Podes utilizar de 
apoio o vídeo  Como una niña  (duración 3’ 18”): 
https://www.youtube.com/watch?v=ECmW5ctnTfg

-  Podes nomear algunha situación na que te viras forzado a actuar “como se supón 
que o fai un home ou unha muller”?

- Onde aprendemos estes roles? Que persoas/medios nolos ensinaron? Podes 
mencionar algún exemplo específico? 

-  En que outros sitios da sociedade podes atopar estas mensaxes? Quen son os 
teus referentes?

Para motivar o debate, no apartado Para enfocar o tema indicamos algúns 
recursos audiovisuais.

 
Publicistas por un día

Partindo dunha serie de anuncios de produtos que promoven certos roles e 
estereotipos de ambos sexos (produtos deportivos, bolsos, reloxos, cosmética, 
cociñas, produtos de limpeza, videoxogos...) e de vídeos sobre a publicidade 
sexista, reflexionamos sobre os valores que van unidos a estes produtos, e sobre 
se nos decatamos de que o seu obxectivo é dirixirte a mozas ou a mozos segundo 
o produto. Para traballar este concepto, dispoñedes da ficha Analiza roles e 
estereotipos na publicidade, na que se amosa como a publicidade axuda a 
perpetuar estes estereotipos sexistas.  

   Ideas para facer na clase

•

•
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Roles y estereotipos
na publicidade

FICHA: 

Agora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 

Ficha: Roles e estereotipos na publicidade

Roles e estereotipos que aparecen 
na imaxe

Alternativas aos roles 
ou estereotipos identificadosImaxe

http://blogs.longwood.edu/advertising3/2012/10/11/dolce-gabbana-ad/

http://www.v2load.com/videos/t99FytsN-Jc/

http://www.elbloginfantil.com/basta-ya-sexismo-catalogos-publicidad-juguetes.html

Agora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO Dereitos das mulleres e igualdade

Ficha: Roles e estereotipos na publicidade

Roles e estereotipos que aparecen 
na imaxe

Alternativas aos roles 
ou estereotipos identificadosImaxe

http://www.zoomnews.es/71584/economia/empresas/ryanair-exhibira-
anuncios-comerciales-exterior-sus-aviones

http://xfinencuarto.blogspot.com.es/2013/10/medios-de-comunicacio
n-anuncios-sexistas.html

http://www.http://arainfo.org/2013/10/piden-retirar-un-anuncio-sexista-de-
homenaje-a-la-rae-protagonizado-por-un-ama-de-casa-ignorante 
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O alumnado deberá escribir unha redacción ou crear unha banda deseñada na 
que exprese a súa opinión persoal sobre o tema. Para iso, pode utilizar como 
inspiración os recursos gráficos e vídeos da ficha Publicistas por un día.

Despois de que o alumnado responda a actividade de forma individual ou en 
parellas, ponse en común con toda a clase para debater sobre o estereotipos e 
roles na publicidade. Pódeselles preguntar se cren que estereotipar é negativo e 
incluso se pode chegar a causar non só desigualdade entre o homes e as 
mulleres, senón tamén levar nalgúns casos extremos á violencia de xénero. 

Seméllanos oportuno que ademais, no debate que puidera xurdir ao longo de 
toda a actividade proposta, se puidese mencionar a situación de rapaces e 
rapazas da mesma idade que eles noutros lugares do mundo, especialmente as 
rapazas. O seu dereito á educación e ao xogo é vulnerado moi a miúdo por 
diferentes motivos: responsabilidade nas tarefas domésticas e do coidado dos 
familiares, matrimonios concertados, prácticas culturais discriminatorias ou 
traballo infantil. É importante que comprendan que hoxe en día hai moitos 
rapaces e rapazas da súa idade que non gozan das mesmas oportunidades nin 
de igualdade de dereitos. Podes utilizar como apoio os datos achegados no 
apartado Para enfocar o tema.

Para completar o tema, propomos ver o vídeo El fútbol, cosa de mujeres 
(https://www.youtube.com/watch?v=tJy-Znfkc60, duración 3’50”), que reflicte 
un proxecto de Axuda en Acción no Chocó (Colombia), que fomenta a práctica do 
deporte feminino como primeiro paso para traballar coas nenas a defensa dos 
seus dereitos. 

Opcionalmente, aquí poderíase traballar co artigo Víctimas del machismo a los 
15, publicado no xornal El País:  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/19/actualidad/1382206109_621723.html 

•

•
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Publicistas
por un día

FICHA: 

Ficha: Publicistas por un día

Imaxes de Quino e Forges publicadas en (http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html) e (http://enelpaisdelasultimascosas.blogspot.com.es/2012/03/unas-vinetas-de-mafalda-en-el-dia.html)

Podes consultar máis bandas deseñadas no blog: http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html

Dereitos das mulleres e igualdadeAgora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 



Explica ao grupo que ides facer a actividade O XOGO NON TEN XÉNERO.

Pídelles que fagan unha foto co seu xogo preferido e que as leven á clase.

Reparte a cada alumna e alumno (ou aos pais e nais cos métodos de 
comunicación que utilicedes no voso centro) a ficha Proposta para facer en familia.

Nesta ficha infórmase ás familias sobre a actividade que estades a desenvolver 
na clase e contén unha proposta para reflexionar na casa sobre como os xoguetes 
e xogos poden ser positivos para a educación do seu fillo ou filla, os posibles 
aspectos negativos que hai que superar con respecto a ese xogo, aí como os 
valores que fomenta cada xoguete. Esta ficha é igual para todos os cursos e 
familias. 

É importante que as fichas cubertas sexan levadas de volta á clase, para seguir a 
traballar o tema a partir do reflectido nelas.

   Ideas para facer na casa

•

•

•

•
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FICHA: 
Proposta para

facer en familia

A túa opinión é importante para nós.  Animámoste a realizar 
aluación do material en http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/

Escribe a educacion@ayudaenaccion.org
Publicaremos a túa proposta no blog e a 
compartiremos co resto de centros   
que participan en Agora toca...

Tes máis ideas de actividades? 

http://ayudaenaccion.org/ahoratoca

Descarga os materiais educativos desta etapa no blog

Proposta para facer en familia

Dereitos das mulleres e igualdadeAgora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 

Fai unha foto ao teu fillo ou filla co seu xoguete ou 
xogo preferido.  As fotos vanse colgar no mural O que 
os meus xoguetes din de min, que vai formar parte 
dunha exposición. Unha vez fematada a actividade, 
o centro porase en contacto convosco para 
convidarvos a visitala.

Podes completar a súa aprendizaxe reflexionando 
con el ou ela sobre como o xoguete escollido para a 
foto pode ser positivo para a súa educación e os 
posibles aspectos negativos que hai que superar 
con respecto a ese xogo, así como os valores que 
fomenta cada xoguete. Por exemplo, un balón é 
positivo porque desenvolve a psicomotricidade e fai 
que se relacione con outros nenos e nenas, e hai que 
superar que pareza que só e para nenos.

Tamén podedes participar no mural pegando 
algunha foto que teñades cos vosos xoguetes de 
cando erades cativos.

Pega aquí a túa foto



  

   

  
  

Dicionario coeducativo

Infantil e Primaria: 

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Educ
ando_en_Igualdad_Pequeno_diccionario_coeducativo_para_ninos_y_ninas_de
_Primaria.pdf

Secundaria: 
http://www.educastur.es/media/publicaciones/apoyo/innovacion/diccionario_coeducativo.pdf

Datos comparativos sobre a situación desigual entre mulleres e homes

Política

A participación equitativa das mulleres na toma de decisións é unha cuestión de 
xustiza e democracia. Tamén é importante para reflectir as necesidades de todas 
as persoas. 
En xaneiro de 2014, en todo o mundo, tan só 9 mulleres eran xefas de estado 
(presidentas) e 15 xefas de goberno (primeiras ministras). A porcentaxe de 
mulleres parlamentarias (media mundial para ambas cámaras combinadas) 
acadaba un 21,8%. Para máis información, podes consultar a web
http://beĳing20.unwomen.org/es

Educación

Segundo os datos da Campaña Mundial pola Educación, 2/3 das persoas 
analfabetas do mundo son mulleres e 2/3 dos menores de idade non 
escolarizados son nenas. Para máis información, podes consultar a web  
www.cme-espana.org

Tarefas diarias 

Segundo os datos do Centro de Información das Nacións Unidas 
(http://www.cinu.mx/temas/mujeres):

-  Entre o 50 e o 80 % da produción, elaboración e comercialización de 
alimentos corre por conta das mulleres.

-     Máis do 60 % das/os traballadoras/es familiares non remuneradas/os son mulleres.

-  Na África Subsahariana, o número de horas que pasan as mulleres a cargar 
auga para os seus fogares cada ano é equivalente ao número de horas que 
toda a poboación activa de Francia pasa traballando.

•

•
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PARA
ENFOCAR 
O 
TEMA... 



  

   

  
  

Datos de España

Para analizar todo o relativo á situación no noso país, propoñemos consultar 
estes recursos:

Mujeres y Hombres en España é unha publicación realizada en colaboración 
co Instituto de la Mujer. A súa finalidade é ofrecer, dende unha perspectiva de 
xénero, unha síntese dos indicadores máis relevantes nos ámbitos social e 
económico, posibilitando un mellor coñecemento das diferenzas na situación 
de mulleres e homes na sociedade. Podes acceder ás distintas edicións da mesma 
en: http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/mujeresHombres/home.htm

Mujeres en cifras: O Instituto de la Mujer dispón da base de datos denominada 
Mujeres en cifras, que está composta por un conxunto de indicadores que 
reflicten a situación das mulleres nos distintos ámbitos da sociedade. A súa 
información achega datos de periodicidade anual, realizada polo Instituto 
Nacional de Estadística. Dende 2013 elabórase a publicación electrónica 
Mujeres en cifras. Boletín estadístico. A base de datos recolle datos 
estadísticos que proveñen de fontes secundarias. Está dividida en diferentes 
apartados. Algúns deles son: Familia e fogares, Educación, Conciliación, 
Saúde, Poder e toma de decisións, Recoñecemento social, Violencia, 
Vulnerabilidade e múltiple discriminación, etc. Pódense consultar en: 
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/portada/home.htm

Recursos sobre igualdade de xénero

-Campaña Muévete por la Igualdad: Recursos educativos para alumnado e 
profesorado (xogos, bandas deseñadas, contidos sobre economía dos 
coidados, visión xeral da temática de xénero, educación en igualdade, xénero 
e desenvolvemento humano, etc. http://mueveteporlaigualdad.org/n_public_
matedu.asp
 -Test sobre a situación das mulleres no mundo: Pon a proba os teus coñecementos 
previos e os do teu alumnado:  http://mueveteporlaigualdad.org/n_muevete.asp

-Canguro 24 horas: Guía didáctica de Agora Toca… dirixida a Educación Infantil, 
Primaria e Secundaria.  http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/canguro
-24-horas

-Wedu, defensor de la igualdad: http://wedu.ayudaenaccion.org/2014/03/wedu-
defensor-de-la-igualdad

-La escuela bajo la ventana: vídeo sobre o conto, dirixido a Educación Infantil e Primaria. 
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/2014/03/07/la-escuela-de-la-ventana

Recursos audiovisuais

-La evolución de la mujer en las películas Disney (duración 5’ 28”): 
https://www.youtube.com/watch?v=036SSE55oEc 
-Como una niña (duración 3’ 18”): 
https://www.youtube.com/watch?v=ECmW5ctnTfg

-Sexismo en la publicidad (duración 7’ 48”): 
http://www.youtube.com/watch?v=cWUceBWlb5o

-La figura de la mujer en la publicidad (duración 5’ 16”): 
http://www.youtube.com/watch?v=rh7R6NDb1go 

-De estereotipos y roles de género: la publicidad dirigida a las mujeres en el 
siglo XX (duración 8‘ 42”): http://www.youtube.com/watch?v=LWs6Z8FkBoU

 

•
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EducacionAeA @EducacionAeA

ayudaenaccion.org/ahoratoca

“Axuda en Acción é unha organización española de cooperación ao desenvolvemento. 
Levamos 34 anos traballando para mellorar as condicións de vida das comunidades 
máis pobres e transformar así a vida de millóns de persoas.

Levamos a cabo máis de 100 programas de desenvolvemento sostible e campañas 
de sensibilización e incidencia política, contribuíndo a mellorar a vida de máis de 2.5 
millóns de persoas en 22 países de América Latina, Asia e África, e tamén en España.

En todos os programas, a educación ten un papel protagonista pola súa importancia 
nos procesos de cambio social e na formación de personas xustas e solidarias.”

Material realizado en colaboraión con:

Segue todas as novidades 
de Agora Toca… en:



Ficha: Os meus xogos favoritos
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Ficha: Roles e estereotipos na publicidade

Roles e estereotipos que aparecen 
na imaxe

Alternativas aos roles 
ou estereotipos identificadosImaxe

http://blogs.longwood.edu/advertising3/2012/10/11/dolce-gabbana-ad/

http://www.v2load.com/videos/t99FytsN-Jc/

http://www.elbloginfantil.com/basta-ya-sexismo-catalogos-publicidad-juguetes.html
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Ficha: Roles e estereotipos na publicidade

Roles e estereotipos que aparecen 
na imaxe

Alternativas aos roles 
ou estereotipos identificadosImaxe

http://www.zoomnews.es/71584/economia/empresas/ryanair-exhibira-
anuncios-comerciales-exterior-sus-aviones

http://xfinencuarto.blogspot.com.es/2013/10/medios-de-comunicacio
n-anuncios-sexistas.html

http://www.http://arainfo.org/2013/10/piden-retirar-un-anuncio-sexista-de-
homenaje-a-la-rae-protagonizado-por-un-ama-de-casa-ignorante 
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Ficha: Publicistas por un día

Imaxes de Quino e Forges publicadas en (http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html) e (http://enelpaisdelasultimascosas.blogspot.com.es/2012/03/unas-vinetas-de-mafalda-en-el-dia.html)

Podes consultar máis bandas deseñadas no blog: http://docugenero.blogspot.com.es/2013/03/el-dia-internacional-de-la-mujer-y.html
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Proposta para facer en familia

Dereitos das mulleres e igualdadeAgora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 

Agora Toca… é un programa educativo de Axuda en Acción 
que pretende involucrar a toda la comunidade e ducativa 
(alumnado, docentes, familias e persoal non docente) na 
construción dun mundo máis xusto, mediante distintas 
actividades de sensibilización centradas na reflexión e a 
promoción dos Dereitos Humanos.

A proposta O XOGO NON TEN XÉNERO aborda a temática dos 
Dereitos das Mulleres e Igualdade, e quere pór de manifesto 
a desigualdade que viven millóns de mulleres e nenas no 
mundo. Pretende facernos conscientes de que en moitas 
ocasións a nosa familia e o noso entorno promoven as 
diferenzas entre nenos e nenas a través de accións en 
aparencia triviais como a elección da cor da habitación, da 
roupa e os tipos de xoguetes e xogos. Son pequenos detalles 
que destacan esas diferenzas e que reforzan estereotipos e 
roles que determinan algunhas desigualdades en canto ao 
xénero aceptadas socialmente e, nalgúns casos, conducen a 
un pensamento disociador entre ambos sexos. En ocasións, 
estas pautas poden levar a crer que un dos sexos é superior 
ao outro ou reforzar distincións no tipo de habilidades e 
capacidades que se potencian para nenos e nenas durante o 
seu desenvolvemento. Con esta actividade, pretendemos 
que os vosos fillos/as comprendan que non debe haber 
colores, xogos, nin xoguetes específicos para os nenos e as 
nenas, senón que deben ter liberdade para elixir aqueles 
que lles gusten.

Para coñecer máis sobre o tema, a vosa filla ou fillo vai 
traballar na clase, onde van crear o mural O que os meus 
xoguetes din sobre min. Animámosvos a participar nesta 
iniciativa e a continuar reflexionando na casa sobre o tema.

Con esta esta ficha queremos introducir na familia o valor da 
igualdade entre homes e mulleres. Retornala ao centro 
educativo para que poidan seguir a traballar sobre ela. 
Grazas pola vosa colaboración!

Podedes contarnos a experiencia de participar nesta actividade no blog:  
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org



Proposta para facer en familia

Dereitos das mulleres e igualdadeAgora Toca… O XOGO NON TEN XÉNERO 

Fai unha foto ao teu fillo ou filla co seu xoguete ou 
xogo preferido.  As fotos vanse colgar no mural O que 
os meus xoguetes din de min, que vai formar parte 
dunha exposición. Unha vez frematada a actividade, 
o centro porase en contacto convosco para 
convidarvos a visitala.

Podes completar a súa aprendizaxe reflexionando 
con el ou ela sobre como o xoguete escollido para a 
foto pode ser positivo para a súa educación e os 
posibles aspectos negativos que hai que superar 
con respecto a ese xogo, así como os valores que 
fomenta cada xoguete. Por exemplo, un balón é 
positivo porque desenvolve a psicomotricidade e fai 
que se relacione con outros nenos e nenas, e hai que 
superar que pareza que só e para nenos.

Tamén podedes participar no mural pegando 
algunha foto que teñades cos vosos xoguetes de 
cando erades cativos.

Pega aquí a túa foto


