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A
CAIXA
DOS

Apadriña con
UNHA FERRAMENTA PARA EDUCAR NA SOLIDARIEDADE
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
a través de Axuda en Acción.
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.

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.

Infórmate e participa cos teus alumnos/as en:

ayudaenaccion.org/wedu
Material educativo editado por Axuda en Acción para o Programa Educativo AGORA TOCA...
Está autorizada a reprodución, difusión e utilización sen ánimo de lucro destes materiais con fins educativos, citando sempre a fonte e as súas autoras/es.

DESCRICIÓN
E OBXECTIVOS
XERAIS
DA ACCIÓN
Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS aborda o tema da loita da sociedade contra a
pobreza e a desigualdade, e contra todas as causas que o orixinan.
A proposta consta de actividades para realizar na aula, adaptadas ás distintas
etapas, unha proposta para facer en familia, igual para todas as etapas, e unha
acción colectiva final.
Esta acción final consiste en representar mediante debuxos, fotos, recortes, colaxes,
etc. á fame e outros grandes monstros que aínda hoxe asolan o mundo, para despois
encerrar todos estes traballos dentro dunha gran caixa, que deberá ser enterrada cun
gran cadeado, ou destruída á vista de todos os participantes.
O obxectivo fundamental que persegue esta acción é visualizar os males que
azoutan á humanidade: a fame, as guerras, os desastres naturais, a especulación
alimentaria, a seca, as pragas, as epidemias; causantes de millóns de mortes nos
países do Sur, ou "en desenvolvemento". Pero tamén a crise económica, o paro e a
desigualdade, causantes de que a pobreza volva estar presente na primeira década
do século XXI na vida de máis de 2 millóns de nenas e nenos en España e no resto de
países do Norte, ou "desenvolvidos". Unha vez identificados, exemplifícase a
decisión de rematar con eles para sempre.
Outros obxectivos da proposta son:
Reflexionar sobre as principais causas da pobreza e a desigualdade no mundo, e
as diferenzas que existen entre entre os que as orixinan e quen as padecen.
Aproximarse a conceptos como globalización e sostibilidade, relacionados coa
economía mundial; ou clase media e albor de pobreza, relacionados coa organización económica das sociedades.
Visibilizar os medos que paralizan aos seres humanos e mobilizar os sentimentos
que nos levan a construír un mundo máis xusto entre todos.

Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS
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PREPARACIÓN
E IMPLICACIÓN
DO CENTRO
EDUCATIVO
Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS conta cunha acción global baseada no xogo
simbólico para ser realizada de forma colectiva. Pode ser levada a cabo por unha
clase ou por todo o centro. En ambos os dous casos, é moi importante chegar a un
acordo entre o profesorado, así como preparar ao alumnado e ás familias para interpretar correctamente o porqué desta acción, e lograr todo o seu apoio e implicación.
Suxerímosvos iniciar a actividade en torno ao 17 de outubro, Día Internacional para
a Erradicación da Pobreza. Non obstante, hai outras datas do primeiro trimestre que
poden adaptarse á realización desta acción: 16 de outubro, Día Mundial da Alimentación; 23 de novembro, Día Europeo dos "Sen Teito"; ou 20 de decembro, Día Internacional da Solidariedade Humana. Tamén poden realizarse noutras datas que se
consideren pertinentes ao longo do curso.
Recursos de apoio para o profesorado
Nas páxinas seguintes encontraredes distintas "follas de ruta" para traballar
sobre o tema durante unha hora lectiva coas vosas alumnas e alumnos.
Desenvolvemos tres niveis de contidos que comprenden Educación Infantil,
Primaria e Secundaria. Esperamos que as nosas ideas vos sirvan de axuda aínda
que, según 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.
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.
Recursos para preparar ao 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 se fai referencia nos contidos desta guía están publicadas para a
súa descarga en ayudaenaccion.org/ahoratoca.
Recursos para involucrar ás familias
Desenvolvemos unha proposta para implicar ás familias e seguir traballando
o tema na casa. É moi importante que cada alumna e alumno reciba unha copia
da ficha identificada como "Proposta para familias".
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Recursos para implicar ao persoal non docente
•
•

Propoñemos informar e involucrar tamén ao persoal non docente na realización
desta acción.
En concreto, con Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS as familias e o personal
non docente poden achegar os seus propios "monstros" á caixa, ou colaborar nas
tarefas para desfacerse dela, sexa cal sexa o método escollido.

Recursos para anunciar a acción dentro e fóra do centro
•
•

•

En ayudaenaccion.org/ahoratoca encontraredes o cartel para o anuncio de cada
acción colectiva.
Propoñémosvos avisar da vosa iniciativa a algún medio de comunicación local,
para que o cubra como noticia. Poden ir ao centro e gravar a vosa exposición de
monstros, declaracións do alumnado ou o momento simbólico da "destrución"
da caixa.
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.

E AGORA TOCA... PASAR Á ACCIÓN
Imos encher a caixa dos monstros! Propoñémosvos algunhas ideas xerais para
aplicar a esta acción:
•

Tedes que facer monstros que exemplifiquen as causas da pobreza e as
desigualdades no mundo. Neste material encontraredes fichas con monstros xa
debuxados para personalizar, ou podedes recrealos dende cero con moi
diversas técnicas.

•

Podedes completar o significado de cada "monstro" con datos relacionados con
el: recortes de prensa, fotos, debuxos, redaccións... Esto pode dar lugar a unha
exposición.
A caixa dos monstros debe estar colocada nun espazo común e visible para
todos os participantes.

•
•

Podedes decorar a caixa para dotala dun aspecto sinistro, engadirlle cadeas e
cadeados (reais ou feitos de papel), inventar un conxuro para evitar que os
monstros que contén sáianse... Todo o que se vos ocorra para dar á caixa a
importancia que ten: unha caixa que conteña todos os males do mundo non
pode ser unha caixa calquera.

•

Outra idea é manter a caixa dos monstros no centro ou na clase durante todo o
curso, de forma que cando aconteza algún problema entre os compañeiros,
tamén sirva para visualizar ese "monstro", debuxalo e metelo xunto aos outros á
espera da súa destrución.

•

Á hora de destruír ou facer desaparecer a caixa, escollede a forma que mellor se
adapte ao voso ámbito e sempre, sempre, facédeo entre todos os que
participásedes. Por exemplo, podedes enterrala no xardín do colexio, ou nun
xardín ou bosque próximo; podedes botala ao mar, ou ao río (sempre que estea
feita con materiais biodegradables); podedes queimala nunha cacharela de San
Xoan... Outras formas igual de eficaces son utilizar un triturador de documentos,
ou ver como a destrúe o camión do lixo.

Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS
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FOLLA
DE RUTA

Proposta para Educación
Infantil e 1º, 2º e 3º Curso
de Educación Primaria
Introdución á actividade
• Podes comezar preguntando ao grupo de nenos e nenas que entenden por "ser
pobre". Seguramente aludan a imaxes estereotipadas de persoas maiores,
mal vestidas, sen asear... quizais falen de persoas en países onde non hai
comida nin auga...
•

Fálalles da pobreza, dende o punto de vista da desigualdade. Ser pobre é non
poder acceder ao máis básico para ter un nivel de vida digno: non só alimentos,
tamén vivenda, educación e sanidade. Isto non só acontece nos países pobres,
no noso país tamén hai nenas e nenos con familias sen traballo nin diñeiro para
poder comprar o básico.
Ideas para facer na clase

Teatro de marionetas: "Atrapamonstros"
•

A obra que propoñemos titúlase "Atrapamonstros" e é unha dinámica sinxela
para facer que as nenas e nenos identifiquen e lle perdan o medo aos monstros
que provocan a pobreza e as inxustizas.

•

Nas fichas encontraredes unha serie de monstros horripilantes, que podedes
recortar e converter en marionetas. Os monstros portan un cartel para que cada
cal o complete co nome do mal que van representar.

•

Tamén veredes un neno cunha pelota vermella: el é o protagonista.

•

Podes levar unha pelota vermella a clase. Necesitarala para dinamizar a obra de
marionetas co grupo.

Como se dinamiza a obra de marionetas?
• Reparte a cada alumno/a un monstro, para que o recorte e o converta en marioneta.
• Anotade na lousa o nome dos males do mundo, tanto os causados polo home,
como pola natureza: fame, guerra, pobreza, inxustiza, desigualdade, seca,
enfermidades, crise, tsunamis, terremotos, etc.
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• Cada nena ou neno de clase escollerá un mal para nomear ó seu monstro.
Tamén terán que pensar nun exemplo do que ese mal ou "monstro"causa nas
persoas, para dicilo durante a representación.
• Cando todos están listos, un fai de neno levando a pelota e outro de monstro, coa
súa marioneta en alto. O/a profe comeza a ler o texto da obra que encontrará na
ficha. Para rematar co mal, quen fai de neno lle pasa a pelota a outro compañeiro
de clase e ese "monstro" desaparece.
• Repítese ata que xa non quedan máis monstros. Se sodes moitos en clase,
podedes facer grupos, para que non se faga moi longo.
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Ideas para facer na casa
• Explica na clase que ides facer a vosa propia CAIXA DOS MONSTROS.
• Pídelles que fagan na casa un debuxo relacionado cos monstros da obra, ou con
algo que lles dea medo, e o traian ao colexio.
• Reparte a cada alumna e alumno (ou aos pais e nais a través do método de
comunicación que utilicedes no voso centro), a ficha "Proposta para facer en
familia".
• Esta ficha informa as familias sobre a actividade que estades a desenvolver en
clase e contén unha proposta para reflexionar na casa sobre o Consumo
Responsable. Esta ficha é igual para todos os cursos e familias.
• É importante que as fichas enchidas se devolvan a clase, para seguir traballando
sobre o tema a raíz do seu resultado.

Rematar coa Pobreza e a Desigualdade
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Proposta para facer en familia

FICHA:

Proposta para
facer en familia

MÚSICA
DE CORES,
elaborada aborda
en colaboración
coa
A
proposta
A CAIXAproposta
DOS MONSTROS
a temática
Fundacióne Pública
Andaluzae Barenboim-Said,
o Día
Pobreza
Desigualdade,
quere poñer de aborda
manifesto
o
Escolar da Paz
e a Nonque
Violencia
facer reflectir
á
incremento
da brecha
separaeapretende
ricos de pobres,
non só
comunidade
educativa
sobre as barreiras,
reais eensimbólicas,
nos
países en
desenvolvemento,
senón tamén
España e
quepaíses
nós mesmos
erguemos
para protexérmonos
medo
e que
en
do noso
ámbito considerados
ricos. do
Esta
realidade
provocan
aínda
máisa medo
intolerancia.
Así mesmo
afecta
sobre
todo
nenase e
nenos, vítimas
xunto pretende
ás súas
enfrontardos
o alumnado
necesidade
de comprender
o porqué
familias
grandescoa
males
que azoutan
ao mundo
e que
das cousassimbolizar
e procurarcoa
formas
de do
vencer
eses medo. Alén diso,
quixemos
imaxe
monstro.
esta acción propón a música como punto de encontro e conexión
Para
coñecerpobos
máis sobre
o tema, o
voso filla/o
traballou
cos distintos
para promover
o espírito
de paz,
diálogona
e
clase,
onde crearon a súa propia "caixa dos monstros".
reconciliación.
Animámosvos a participar nesta iniciativa e a continuar
reflexionando
na casa
sobreo ovoso
tema.
Para afondar neste
tema,
fillo/a realizou unha aula
preparatoria e ademais durante un día, realizarase no centro
Con
esta
ficha queremos
nasentimentos
familia o valor
unhaesta
acción
colectiva
en que a introducir
música e os
que
do
Responsable. Devolvédea ao centro educativo
xeraConsumo
devirán protagonistas.
para que poidan seguir traballando sobre ela. Grazas pola
Agoracolaboración!
convidámosvos a continuardes a reflectir na casa
vosa
cubrindo esta ficha. Devolvédea ao centro educativo, para que
Podedes
a experiencia
participar
nesta actividade
no día dacontarnos
acción podan
traballarde
sobre
ela. Grazas
pola vosa
no
blog: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
colaboración!
Podedes contarnos a experiencia de participar nesta actividade
no blog: http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Escolle unha cousa que desexedes comprar e responde
ás
preguntas
sinceridade.
Anota
o resultado
Engade
á listacon
temas
musicais de
calquera
país, e
repite
cunha nova
cousa.
Reflexionade
sobre
e de calquera
época
e estilo,
que creas na
quecasa
sirvan
opara
diñeiro,
e sobreaaspaz,
cousas
máis
e menos
necesarias.
simbolizar
a non
violencia
e outros
sentimentos asociados.

¿De verdad necesitades o que queredes comprar?

SI

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

NON

NON VALE MENTIR
É para algún
de vós?

¿Tedes diñeiro abondo?

NON

SI

QUIZAIS

Hai algo que
necesitedes
máis que iso?

Existe algo
parecido
máis barato?

SI

NON

IDES TER
QUE PASAR
SEN ISO!
Valeríavos algo
máis barato e con
menor calidade?

SI

Sóbrache o diñeiro?

É a mellor
opción calidade
prezo?

NON

NON

SI

NON

NON

Compra :
Resultado:

SI

SI
SI

SI
SI

MELLOR NON
O GASTEDES NISO

Compra :
Resultado:

(Recordade que se todos os habitantes do planeta puidesen consumir como os europeos, necesitariamos 4 planetas máis. E non os temos!)

Escribe a educacion@ayudaenaccion.org
Publicaremos a túa proposta no blog e a
compartiremos co resto de centros que
participan en Agora toca...
Descarga os materiais educativos desta etapa no blog

ayudaenaccion.org/ahoratoca
Rematar coa Pobreza e a Desigualdade

NON

É por una
boa causa?

Tes máis ideas de actividades?
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NON

É un regalo?

NON

¡ADIANTE!

ENTÓN CÓMPRAO

NON

Pódese
compartir con
alguén?

Chégavos o
diñeiro a final
de mes?

PENSALO
MELLOR…

CLARO!

Compra :
Resultado:

SI

NON

SI

SI

Poderiades axudar
a alguén con
ese diñeiro?

FOLLA
DE RUTA

Proposta de
4º , 5º e 6º Curso de
Educación Primaria
Introducción á actividade
• Podes comezar introducindo ao grupo de nenas e nenos algúns conceptos
básicos sobre Norte e Sur, países desenvolvidos e países en desenvolvemento,
distribución mundial de riqueza e pobreza. Encontrarás información nas últimas
páxinas desta guía, na sección "Para enfocar o tema".
• Reflexionade en alto sobre algunha destas cuestións:
O diñeiro dá a felicidade?
Que vos fai sentir felices?
Se unha persoa non ten cubertas as súas necesidades básicas de alimentación,
vivenda, educación e sanidade, pode ser feliz?
Por que hai pobreza e desigualdade no mundo?
• Introduce valores como solidariedade e comercio xusto.
Ideas para facer na clase
1. Fichas: “A (desigual) repartición da torta”
• Estas fichas poden facerse de forma individual ou en grupo. A actividade consiste
en representar correctamente os datos reais relacionados co tema de cada
enunciado.
• Cada "torta" equivale ao total e segundo o dato, hai que dividila e debuxar no
prato a porción que corresponde a cada convidado. Na páxina seguinte
encontrarás a solución a cada problema reflectida na ficha.
• Os datos fan alusión a porcentaxes totalmente inxustas sobre a repartición da
riqueza no mundo, o consumo de recursos naturais ou a actual situación de
pobreza infantil en España.
• Convén realizar coa clase unha reflexión sobre o resultado das fichas e comentar
de que xeito podemos evitar que estas situacións se sigan producindo.

Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS
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A (des)igual repartición da torta - Infancia
En España 1 de cada 4 nenos e a súa familia viven en situación de pobreza.
Fonte: Enquisa de Condicións de Vida, Instituto Nacional de Estadística (2013). www.ine.es

FICHAS:

A (desigual) repartición da torta
Rematar coa Pobreza e a Desigualdade

Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS

A sexta parte da poboación mundial consume
el 80% dos recursos do planeta.

Divide a torta segundo o enunciado e anota ou debuxa que porción lle corresponde a cada prato.
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0
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1
__
3
1
__
3

Ilustración de iiago para En Babia Comunicación Social, 2014. www.estasenbabia.com

A (des)igual repartición da torta - Consumo

Fonte: Informe 0, IX Congreso Nacional de Medio Ambiente.
Fundación CONAMA e Fundación Xeral UCM (2014).
www.cambioglobal.es

No mundo, 400 millóns de
nenas e nenos viven en pobreza
extrema. España é o segundo
país da Unión Europea coa
taxa máis alta de pobreza infantil,
só superado por Portugal.
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Divide a torta segundo o enunciado e anota ou debuxa que porción lle corresponde a cada prato.
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Se todos os habitantes
do planeta puidesen
consumir como os europeos,
necesitariamos 4 planetas.
Se puidesen facelo como os
estadounidenses,
necesitaríanse 7 planetas.

Rematar coa Pobreza e a Desigualdade

Logotipo

Nome da vosa asociación:

FICHAS:

Posters para despois
das crises

Problema:

Describídeo en poucas palabras.

Identificádeo segundo o problema que vaiades solucionar..

Inventade unha marca
para o grupo

SOLUCIÓNS:
1.

3.

2.

4.

En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción, 2014. www.estasenbabia.com

Posters para despois da crise

Unha alternativa global a este
problema sería…
Buscade unha forma diferente de facer as cousas para que
o problema non volva repetirse por falta de diñeiro.

Podedes escribir e debuxar, pegar fotos, etc

2. Actividade de grupo "Posters para despois das crises"
• Propón á clase que se organice en grupos de traballo. Reparte unha cartolina a
cada grupo e rotuladores grosos de cores.
• Enumerade entre todos unha batería de termos relacionados con aspectos da
crise que estea a afectar directamente aos nenos e nenas, á súa situación
familiar ou ao seu ámbito (por exemplo, pode que na casa non se notase, pero a
causa da crise o polideportivo municipal abre menos horas).
• Fai que cada grupo se encargue dun tema e encontre solucións que non
dependan do diñeiro para levarse a cabo. Se é posible, pídelles que formulen
algunha alternativa de carácter global.
• Déixalles a ficha que serve de equipo para realizar o póster. Deben poñerse de
acordo para rotulalo, engadir as súas solucións e presentalo á clase.
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Ideas para facer na casa
• Explica na clase que ides facer a vosa propia CAIXA DOS MONSTROS.
• Pídelles que fagan na casa un debuxo relacionado cos monstros da obra, ou con
algo que lles dea medo, e o traian ao colexio.
• Reparte a cada alumna e alumno (ou aos pais e nais a través do método de
comunicación que utilicedes no voso centro), a ficha "Proposta para facer en
familia".
• Esta ficha informa ás familias sobre a actividade que estades a desenvolver en
clase e contén unha proposta para reflexionar na casa sobre o Consumo
Responsable. Esta ficha é igual para todos os cursos e familias.
• É importante que as fichas enchidas se devolvan a clase, para seguir traballando
sobre o tema a raíz do seu resultado.

1 de cada 5
Recomendámoste ver a serie documental “1 de cada 5” que
descríbese ao final desta guía.

Tes máis ideas de actividades?

Escribe a educacion@ayudaenaccion.org
Publicaremos a túa proposta no blog e a
compartiremos co resto de centros que
participan en Agora Toca…
Descarga os materiais educativos desta etapa no blog

ayudaenaccion.org/ahoratoca
Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS
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FOLLA
DE RUTA

Proposta
r
para
Educación Secundaria
Obligatoria
Introdución á actividade e asamblea
• Seguro que as túas alumnas e alumnos xa traballaron sobre os conceptos básicos
da acción: a loita contra a fame, as causas estruturais da pobreza e a
desigualdade nos países en desenvolvemento, etc. Non obstante, a actual crise
económica demostrou que a brecha entre ricos e pobres aumenta nos chamados
países ricos ou desenvolvidos.
• Comenta coa clase este fragmento de Eduardo Galeano do libro Patas arriba.
A escola do mundo ao revés:
CURSO BÁSICO DE INXUSTIZA
" Este mundo, que ofrece o banquete a todos e pecha a porta nos narices de
tantos é, ao mesmo tempo, igualador e desigual: igualador nas ideas e nos
costumes que impón, e desigual nas oportunidades que brinda."
Ideas para facer na clase
Dinámica de grupo: "Sociópolis"
• Para realizar esta actividade, debes descargarche as fichas coas 4 tarxetas de
supostos coas que vai xogar un grupo de 6 alumnos.
• Ao empezar o xogo, distribúense os papeis entre os participantes. Se len en alto
e anótanse na lousa para que todos os vexan (Ficha 1ª rolda).
• Pide á clase que organice ós 6 participantes, de maior a menor, primeiro en
función do salario, e despois en función da notoriedade que teñan segundo o
traballo que desempeñan, ou pola súa maior achega á sociedade.
• Nesta segunda posición, o primeiro e o último da fila líbranse da tarxeta (Ficha 2ª
Rolda). Os 4 do medio escollen unha ao azar e len en alto o contido. Actualiza os
datos que resulten na lousa.
• Agora pide á clase que coloque de novo ós participantes por orde, de maior a
menor, seguindo unicamente o criterio económico.
• Reflexiona co alumnado ao rematar o xogo sobre a situación da clase media nos
países desenvolvidos e a enorme brecha que separa ricos de pobres, en base ás
seguintes cuestións:
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-

Que pasou tras a lectura das tarxetas?
Que papel xoga o azar en época de crise?
Que lle pasa á persoa rica e á persoa pobre?
A súa situación cambia pola crise?
Que saídas teñen as persoas no paro?
Que significa vivir baixo o albor da pobreza?

Ideas para facer na casa
• Explica na clase que ides facer a vosa propia CAIXA DOS MONSTROS.
• Pídelles que fagan na casa un debuxo relacionado cos monstros da obra, ou con
algo que lles dea medo, e o traian ao colexio.
• Reparte a cada alumna e alumno (ou aos pais e nais a través do método de
comunicación que utilicedes no voso centro), a ficha "Proposta para facer en
familia".
• Esta ficha informa ás familias sobre a actividade que estades a desenvolver en
clase e contén unha proposta para reflexionar na casa sobre o Consumo
Responsable. Esta ficha é igual para todos os cursos e familias.
• É importante que as fichas enchidas se devolvan a clase, para seguir traballando
sobre o tema a raíz do seu resultado.

1 de cada 5
Recomendámoste ver a serie documental “1 de cada 5” que
descríbese ao final desta guía.

Tes máis ideas de actividades?

Escribe a educacion@ayudaenaccion.org
Publicaremos a túa proposta no blog e a
compartiremos co resto de centros que
participan en Agora Toca…
Descarga os materiais educativos desta etapa no blog

ayudaenaccion.org/ahoratoca
Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS
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PARA
ENFOCAR
O
TEMA...
• A pobreza non é exclusivamente unha situación de insuficiencia ou falta de
recursos materiais. De acordo con Nacións Unidas, é unha situación
"caracterizada pola privación continua ou crónica dos recursos, a capacidade, as
opcións, a seguridade e o poder necesarios para gozar dun nivel de vida axeitado
e doutros dereitos civís, culturais, económicos, políticos e sociais".
• Para calcular as taxas de privación infantil e as taxas de privación familiar nos
países desenvolvidos, os nenos responden a preguntas do tipo: Fas polo menos
tres comidas ao día?, Nalgunha desas comidas aliméntaste de carne, peixe,
froitas e verduras frescas?, Contas cun espazo tranquilo na casa para realizar as
tarefas do colexio?, Tes artigos para realizar actividades ao aire libre, como
bicicleta, patíns...?, A túa familia pode pagarche actividades extraescolares e
excursións?, etc.
• En 2013, 1 de cada 4 nenos menores de 16 anos e residentes en España vivía en
situación de pobreza. Ese chamado "albor" calcúlase en función dos ingresos
familiares e varía segundo o país. No noso, o albor da pobreza dunha familia de 4
membros con 2 menores ao seu cargo sitúase nos 1.400 euros de ingresos
mensuais.
• Outros datos relacionados coa pobreza e a desigualdade no mundo mostran
realidades arrepiantes:

- Cada noite, 300 millóns de nenos vanse para a cama con fame.
- Das máis de 25.000 persoas que morren cada día de fame, o 75% sonnenos
-

•
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menores de 5 anos e morren por causas que poderían evitarse.
Máis de 13 millóns de nenos morren cada ano por enfermidades e infeccións
directamente relacionadas coa falta de alimentos.
1 de cada 4 presenta signos de atraso de crecemento a nivel mundial: 100
millóns teñen nutrición insuficiente e deficiencia de peso e 180 millóns
sofren desnutrición crónica.

A desigualdade forma parte da realidade á que nos enfrontamos a diario e afecta
especial e inxustamente ás persoas máis vulnerables da sociedade: os nenos, as
nenas e os mozos. Por iso é tan importante analizar as súas causa e as súas
consecuencias, porque nun planeta globalizado non podemos falar de benestar
sen alcanzar o básico para a supervivencia de toda a humanidade, e iso só
conséguese cunha redistribución xusta da riqueza e fomentando entre os pobos
o valor da solidariedade.

Rematar coa Pobreza e a Desigualdade

Un de cada cinco españois
vive en risco de pobreza
• 1decada5 (1decada5.ayudaenaccion.org) é unha campaña de Axuda en Acción
para concienciar a toda a poboación sobre os máis desfavorecidos desta crise
económica.
• Ademais de datos e testemuños relacionados con pobreza e desigualdade,
podedes ver 3 documentais de 5 minutos que narran historias reais sobre persoas,
familias e comunidades azoutadas pola crise de moi diversa forma.
• Propoñémosvos que os mostredes en clase e analicedes o seu contido porque, a
pesar de tratar unha realidade moi dura, en todos os casos se achega unha
mensaxe de esperanza e solucións que pasan pola organización social, a
solidariedade e a coraxe para sobrepoñerse dos seres humanos.
Vanessa e Adrián (Leganés, Madrid): No paro e con 2 fillos en idade escolar, contan
como llas arranxan para alimentalos, comprarlles os libros do cole e material
escolar. Solucións que pasan por un programa de axuda mutua, organizada por
unha comunidade de pais e nais en torno ao centro educativo, que cada vez
atende a máis familias como a súa.
Barrio Son Gotleu (Palma de Mallorca): Con case 10.000 persoas, se lle
considera un barrio marxinal onde a metade son inmigrantes e familias con moi
baixo nivel adquisitivo. A escola de verán e o labor das educadoras sociais achegan
solucións educando ós nenos para evitar que pasen tanto tempo na rúa e xa están
a dar os seus froitos, como o traballo voluntario de mozos do barrio que queren
transformar o seu ámbito en algo máis positivo.
Monfero (A Coruña): É un concello galego que agrupa numerosas aldeas e sen
embargo, as nenas, nenos e mozos que viven nelas están illados uns de outros e
só encóntranse na escola rural que os agrupa. Algúns pasan máis dunha hora no
autobús de ruta para ir e volver. Aínda así, estes rapaces, apoiados polo centro
e as familias, desenvolven todo tipo de iniciativas solidarias e forman unha
comunidade moi unida, nun tipo de escola que está en vías de extinción: a
escola rural.

Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS
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“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.”

Segue todas as novidades
de Agora Toca… en:

ayudaenaccion.org/ahoratoca
EducacionAeA

@EducacionAeA

Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS

Rematar coa Pobreza
e a Desigualdade

Ilustración de iiago para En Babia Comunicación Social, 2014. www.estasenbabia.com

Atrapamonstros
Teatro de marionetas

Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS

Rematar coa Pobreza
e a Desigualdade

EMPEZA O PROFESOR/A NARRADOR/A:
Esta é a historia dun neno, que podería ser calquera de vós,
pero que nesta ocasión vai ser
………………………………..………………………………..………………….........................................................................…
(nome da persoa que faga de neno, pode ser o/a profe).

Un día o neno asomouse ao mar e viu como ao lonxe, polo horizonte,
unha inmensa sombra achegábase á beira.
Cando estivo máis preto, comprobou que se trataba do monstro de
………………………………..………………………………..………………….........................................................................…
(escribide o mal que representa debaixo de cada monstro).

DI O ALUMNO/A QUE FAI DE MONSTRO:
Son (.....) e vin a rematar contigo"

DI O ALUMNO/A QUE FAI DE NENO/A:
" E como o vas facer? Vamos, pon un exemplo. "
RESPONDE O MONSTRO:
"Como son (.....) vou a..... / podo..... /
(quen faga de monstro pon un exemplo do dano que pode causar o mal que representa).

CONTESTA O NENO/A:
" Non me dás medo! Porque teño moitos amigos e amigas que van loitar comigo e
xuntos ímoste vencer. Mira! "

(Entón lanza a pelota vermella a outro/a compañeiro/a e con iso atrápase a ese monstro).
(O neno/a que agora ten a pelota fai de neno/a, segue outro monstro de clase e se
repite ata que todos desaparecen).

En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción, 2014. www.estasenbabia.com

Atrapamonstros
Teatro de marionetas
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Atrapamonstros
Teatro de marionetas

Escribe dentro da caixa o nome do mal que representa este monstro para ti.
Pon un exemplo do dano que causa ás persoas e/ou ao planeta.
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Atrapamonstros
Teatro de marionetas

Escribe dentro da caixa o nome do mal que representa este monstro para ti.
Pon un exemplo do dano que causa ás persoas e/ou ao planeta.
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Atrapamonstros
Teatro de marionetas

Escribe dentro da caixa o nome do mal que representa este monstro para ti.
Pon un exemplo do dano que causa ás persoas e/ou ao planeta.
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Atrapamonstros
Teatro de marionetas

Debuxa o teu propio monstro e escribe dentro da caixa o nome do mal que representa para ti.
Pon un exemplo do dano que causa ás persoas e/ou ao planeta.

Agora Toca... A CAIXA DOS MONSTROS
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En España 1 de cada 4 nenos e a súa familia viven en situación de pobreza.
Fonte: Enquisa de Condicións de Vida, Instituto Nacional de Estadística (2013). www.ine.es

Divide a torta segundo o enunciado e anota ou debuxa que porción lle corresponde a cada prato.

No mundo, 400 millóns de
nenas e nenos viven en pobreza
extrema. España é o segundo
país da Unión Europea coa
taxa máis alta de pobreza infantil,
só superado por Portugal.
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A (des)igual repartición da torta - Infancia
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A (des)igual repartición da torta - Consumo
A sexta parte da poboación mundial consume
el 80% dos recursos do planeta.
Fonte: Informe 0, IX Congreso Nacional de Medio Ambiente.
Fundación CONAMA e Fundación Geral UCM (2014).
www.cambioglobal.es

Divide a torta segundo o enunciado e anota ou debuxa que porción lle corresponde a cada prato.

Se todos os habitantes
do planeta puidesen
consumir como os europeos,
necesitariamos 4 planetas.
Se puidesen facelo como os
estadounidenses,
necesitaríanse 7 planetas.
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Logotipo

Nome da vosa asociación:
Problema:

Describídeo en poucas palabras.

Identificádeo segundo o problema que vaiades solucionar.

Inventade unha marca
para o grupo

SOLUCIÓNS:
1.

3.

2.

4.

Unha alternativa global a este
problema sería…
Buscade unha forma diferente de facer as cousas para que
o problema non volva repetirse por falta de diñeiro.

Podedes escribir e debuxar, pegar fotos, etc
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Posters para despois da crise
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Vives do patrimonio familiar,
non necesitas traballar
e dispós dunha asignación
para os teus gastos
de 5.000 € mensuais.

Es arquitecto/a
e traballas como
profesional autónomo/a,
facturando por proxecto
unha media de 3.000 € mensuais.

Es inspector/a de policía
e recibes na túa nómina
1.800 € máis 500 €
de complementos ao mes,
en 14 pagas anuais.

PERTENCES
Á CLASE
ALTA

PERTENCES
Á CLASE
MEDIA ALTA

PERTENCES
Á CLASE
MEDIA ALTA

Es investigador/a
en enfermidades raras
para un proxecto do Estado a 2 anos,
financiado pola UE. Recibes
un salario de 1.100 € mensuais.

Es asalariado/a
e traballas como montador/a
nunha fábrica de ventás.
Tes unha nómina
de 1.400 € mensuais.

Es un/a mozo no paro que
non rematou a E.S.O. Segues un programa de
inserción laboral realizando pequenos
traballos de xardinaría. Recibes un subsidio
de 430 € mensuais.

PERTENCES
Á CLASE
MEDIA

PERTENCES
Á CLASE
OBREIRA

PERTENCES
Á CLASE
BAIXA

O criterio de clases segue a clasificación sociolóxica de Max Weber, poñendo en relación a formación de cada persoa e o seu nivel de ingresos.
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Sociópolis: dinámica de grupo (1ª rolda)
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O Goberno decide rebaixar o soldo
un 15% a todos os funcionarios
e quitarlles as 2 pagas extras
e os complementos.
Se es funcionario, ou dependes dalgunha axuda estatal,
veste afectado por este recorte. Se non, quedas como estás.

A túa avoa, que ten unha pensión
de 780 € ao mes, decidiu irse a
vivir contigo, que es o seu único/a neto/a,
para axudar coa súa paga á túa familia.
Non importa onde traballes, unha avoa é unha avoa e faslle
asedio na casa como sexa. Ademais, o diñeiro vénvos moi ben.

A burbulla inmobiliaria estalou.
Xa non se fan nin se venden casas.
Se traballas para o sector da construción,
quedas sen emprego. Se eras asalariado,
cobras o 70% do teu soldo de paro.
Se eras autónomo, non tes dereito a paro.
Se non pertences a este sector, quedas como estás.

Pensabas formar unha familia, e
tiveches xemelgos! Tes que cambiarte
de casa, pero non consegues vender o teu
apartamento e o aluguer da nova
vivenda cústate todos os meses
a metade do teu soldo.
Non importa onde traballes, esta tarxeta aféctache sexa cal sexa a túa
situación. E como non sodes familia numerosa, non tes vantaxes.

O criterio de clases segue a clasificación sociolóxica de Max Weber, poñendo en relación a formación de cada persoa e o seu nivel de ingresos.
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Sociópolis: dinámica de grupo (2ª rolda)
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Proposta para facer en familia
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¿De verdad necesitades o que queredes comprar?

SI

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

NON

NON VALE MENTIR
É para algún
de vós?

¿Tedes diñeiro abondo?

NON

SI

QUIZAIS

Hai algo que
necesitedes
máis que iso?

Existe algo
parecido
máis barato?

SI

NON

IDES TER
QUE PASAR
SEN ISO!
Valeríavos algo
máis barato e con
menor calidade?
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Sóbrache o diñeiro?

É a mellor
opción calidade
prezo?
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CLARO!
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É un regalo?

SI

NON

É por una
boa causa?

SI

NON

¡ADIANTE!
Compra :
Resultado:

NON

Pódese
compartir con
alguén?

Chégavos o
diñeiro a final
de mes?

PENSALO
MELLOR…

ENTÓN CÓMPRAO
Compra :
Resultado:

SI

NON

SI

SI

Poderiades axudar
a alguén con
ese diñeiro?

MELLOR NON
O GASTEDES NISO

Compra :
Resultado:

(Recordade que se todos os habitantes do planeta puidesen consumir como os europeos, necesitariamos 4 planetas máis. E non os temos!)

