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Dentro destes 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible,

atopámonos un enfoque integral da pobreza, non só propoñen
rematar coa fame e garantir uns servizos básicos (saúde, auga,
educación...), senón que máis alá diso son abordadas cuestións coma
o medio ambiente, aspectos sociais, empresariais e económicos dos
países e comunidades. 

Pero a educación segue a ser unha peza chave en todo ese proceso,
non só por ter un obxectivo completo á súa disposición, o Obxectivo
4 (Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e
promover oportunidades de aprendizaxes durante toda a vida para
todos e todas), senón porque para conseguir algúns dos outros
obxectivos ha ser imprescindible realizar unha abordaxe desde o
pedagóxico e o educativo. 

Nos últimos anos os esforzos centráronse, sobre todo, en conseguir
unha escolarización plena na etapa de Educación Primaria, onde os
avances foron importantes, queda, con todo, moito por facer noutras
etapas educativas ou en aspectos coma a educación inclusiva, a
cualificación do profesorado, a creación de ambientes protectores...
aspectos estes recollidos agora nas metas do Obxectivo 4:

* Para 2030, velar por que tódalas nenas e tódolos nenos rematen

os ciclos de ensino primario e secundario, que deberá ser gratuíto,
equitativo e de calidade e producir resultados escolares pertinentes e
eficaces. 

* Para 2030, velar por que tódalas nenas e tódolos nenos teñan

acceso a servizos de atención e desenvolvemento na primeira

infancia e a un ensino preescolar de calidade, a fin de estaren
preparados para o ensino primario.
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Recentemente cumpriuse un ano da aprobación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento

Sostible, aprobada por tódolos países na Asemblea Xeral das Nacións Unidas. Con todo, 

a súa implantación ten sido aínda moi escasa, oficialmente comezou no mes de xaneiro

de 2016, mais todo proceso debe comezar nalgún momento, así que estes materiais

didácticos supoñen o inicio do camiño cara a conseguirmos todos os obxectivos

propostos.

Recentemente cumpriuse un ano da aprobación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento

Dentro destes 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible,

atopámonos un enfoque integral da pobreza, non só propoñen
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* Para 2030, asegurar o acceso en condicións de igualdade para

tódolos homes e mulleres a unha formación técnica, profesional e
superior de calidade, incluída o ensino universitario. 

* Para 2030, aumentar substancialmente o número de mozos, mozas
e adultos que posúan as competencias necesarias, en particular
técnicas e profesionais, para accederen ao emprego, o traballo

decente mailo emprendemento. 

* Para 2030, eliminar as disparidades de xénero na educación 

e garantir o acceso en condicións de igualdade das persoas
vulnerables, incluídas as persoas con discapacidade, os pobos
indíxenas e os nenos en situacións de vulnerabilidade, a tódolos 
niveis da ensinanza e a formación profesional. 

* Para 2030, garantir que tódolos mozos e mozas e cando menos
unha proporción substancial dos adultos, tanto homes coma mulleres,
posúan competencias de lectura, escritura e aritmética. 

* Para 2030, garantir que todo o alumnado adquira os coñecementos
teóricos e prácticos necesarios para promover o desenvolvemento

sostible, entre outras cousas mediante a educación para o
desenvolvemento sostible e a adopción de estilos de vida sostibles, 
os dereitos humanos, a igualdade entre os xéneros, a promoción
dunha cultura de paz e non violencia, a cidadanía mundial e a
valoración da diversidade cultural e da contribución da cultura ao
desenvolvemento sostible, entre outros medios.

* Construír e axeitar instalacións escolares que respondan ás

necesidades dos nenos e as persoas con discapacidades e teñan
en conta as cuestións de xénero e que ofrezan ambientes de
aprendizaxe seguros, non violentos, inclusivos e eficaces para todos.

* Para 2020, aumentar substancialmente a nivel mundial o 

número de bolsas dispoñibles para os países en

desenvolvemento, en particular os países menos adiantados, os
pequenos Estados insulares en desenvolvemento e os países de
África, para que os seus estudantes poidan matriculárense en
programas de estudos superiores, incluídos programas de formación
profesional e programas técnicos, científicos, de enxeñaría e de
tecnoloxía da información e as comunicacións, en países
desenvolvidos e outros países en desenvolvemento. 

* Para 2030, aumentar substancialmente a oferta de mestres

cualificados, entre outras cousas a través da cooperación
internacional para a formación de docentes nos países en
desenvolvemento, especialmente os países menos adiantados e 
os pequenos Estados insulares en desenvolvemento. 
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A través deste material didáctico pretendemos enfocar o traballo cara a algunhas destas metas, para

profundar e coñecer mellor a realidade da educación no mundo e na nosa contorna máis próxima.

Desde a CME entendemos que a educación non se limita apenas ao espazo do centro escolar, senón que
está presente nas nosas vidas de moitos xeitos, desde a implicación das familias á toma de decisións
políticas, pasando polo aproveitamento de espazos e momentos de lecer e tempo libre ou o tratamento que
os medios de comunicación fan de determinados problemas ou realidades mundiais. Esta educación é, así
mesmo, un proceso que nos acompaña a vida toda, que non deixamos encerrada nunha aula, senón que a
construímos no día a día e vai medrando coas nosas necesidades, as nosas ideas e as nosas experiencias
e que, polo tanto, debería ser tida en conta sempre, dotándoa de recursos e oportunidades. 
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Capacidades

* Aprender a pensar y comunicar: expresar a través de diversas linguaxes 
(palabra, debuxo...) como entende e valora conceptos relacionados co tema traballado (como colexio, amizade, ser
diferente).

* Aprender a relacionarse con outras persoas: descubrir na contorna outras persoas que son diferentes e
descubrir principios que axudan a convivir con elas. 

* Aprender a ter equilibrio persoal: desenvolver e consolidar sentimentos positivos a respecto das persoas que o
rodean e de si mesmo, recoñecendo as súas propias posibilidade e límites. 

Valores e actitudes

* Actitude de escoita nas conversas e respecto pola quenda de palabra. 

* Aceptación da propia identidade e da dos demais. 

* Aceptación das normas establecidas para a convivencia e o respecto entre todos e todas.

* Participación activa en propostas e actividades.

Coñecer a realidade na que

viven millóns de persoas,

que non poden exercer o seu
dereito á educación, ben por
faltar un investimento mínimo

ben polas situacións de
violencia, conflito, desastres
naturais ou a desigualdade

social. 

Ás persoas implicadas na elaboración dos contidos destes materiais

didácticos, así como a todas as persoas que aceptan estas suxestións

e póñenas en marcha co alumnado. Desta forman confirman o seu

compromiso coa construción dun mundo mellor, conscientes do poder

transformador da educación.

Coñecer a realidade na que

viven millóns de persoas,

que non poden exercer o seu
dereito á educación, ben por
faltar un investimento mínimo

ben polas situacións de
violencia, conflito, desastres
naturais ou a desigualdade

social. 

Coñecer os desafíos e

obxectivos que nos restan

para conseguirmos unha
educación plenamente

inclusiva e equitativa, para
toda a vida. 

Asumir, como cidadanía

activa, a propia

responsabilidade fronte
ás situacións inxustas e
comprender que tódalas

persoas podemos facer algo
para mudalas ou para

transformar a realidade.

A CME agradece:

infantil



Competencias

Lingüística

* Fortalecer a habilidade para expresaren e interpretaren

pensamentos, sentimentos, opinións, vivencias e feitos de
forma oral e escrita. 

* Implica a capacidade empática de pórse no lugar das
outras persoas, de ler e escoitar opinións distintas da 
propia con sensibilidade e respecto. 

Social e cidadá

* Valorar as diferenzas á vez que recoñecer a igualdade 
de dereitos das persoas. 

* Reflexionar sobre os conceptos de igualdade e

solidariedade.

* Comprender a realidade social en que se vive, cooperar,
convivir e establecer compromisos para contribuír á súa 
mellora. 

Autonomía e iniciativa personal

* Reforzar a adquisición de valores e actitudes persoais (responsabilidade, perseveranza, autoestima) e potenciar
a capacidade de imaxinar, emprender e desenvolver con responsabilidade proxectos individuais e colectivos.

Coñecemento e interacción co mundo físico

* Comprender sucesos e consecuencias e actuar para a mellora das condicións de vida propia e das demais
persoas. 

4

Valores e actitudes

* Rexeitamento de actitudes e condutas violentas, estereotipadas ou
prexuízosas.

* Respecto a opinións e razoamentos distintos aos seus.

* Desenvolvemento de actitudes de diálogo, escoita e negociación

para chegar a acordos.

* Desenvolvemento de habilidades emocionais.

* Desenvolvemento de valores e actitudes de solidariedade e

compromiso.

* Participación de forma proactiva nas actividades propostas.

* Recoñecemento do dereito á educación como instrumento necesario
para ter unha vida digna.

* Sensibilidade cara a situacións e persoas que sofren de situacións de
vulneración de dereitos.

* Recoñecemento de mecanismos para participar e mobilizarse polo

dereito á educación.

©
 M

on
te

se
rín

 F
ot

og
ra

fía

©
 A

nn
a 

Ro
ig

/E
nt

re
cu

ltu
ra

s

primaria



5

Competencias/capacidades

Lingüística 

* Fortalecer a habilidade para expresaren e interpretaren

pensamentos, sentimentos, opinións, vivencias e feitos de forma
oral e escrita. Implica capacidade empática e espírito crítico. 

Social e cidadá

* Empatía, analizando e aceptando as diferenzas e
comprendendo o por que dos seus puntos de vista, tendo en
conta a realidade e as circunstancias nas que se atopa a outra
persoa. 

* Comprender o que significa corresponsabilidade, participación e cidadanía e pór en práctica eses
coñecementos e actitudes en actividades desenvolvidas nas súas contornas.

Autonomía e iniciativa personal

* Potenciar a capacidade de imaxinar, emprender e desenvolver con responsabilidade sentido crítico proxectos
individuais e colectivos.

Coñecemento e interacción co mundo físico 

* Mostrar actitudes de respecto e responsabilidade cara a outras persoas e cara a un mesmo.

* Identificar situacións de discriminación, falta de respecto, desigualdade que se dan na súa contorna próxima
e a nivel global, comprendendo e tomando unha posición perante elas e comprometéndose na súa mellora.

Valores e actitudes

* Rexeitamento de actitudes e condutas violentas, estereotipadas ou
prexuízosas.

* Recoñecemento e valoración do dereito á educación como
instrumento necesario para ter unha vida digna e como sistema de
protección e desenvolvemento.

* Respecto a opinións e razoamentos distintos aos seus.

* Sensibilidade cara a situacións e persoas que sofren de situacións de
vulneración de dereitos.

* Respecto polas leis e tratados internacionais sobre o dereito á
educación.

* Desenvolvemento de actitudes de diálogo, escoita e negociación 

para chegar a acordos.

* Recoñecemento de mecanismos para participar e mobilizarse polo

dereito á educación.

* Participación de forma proactiva nas actividades propostas.
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2016

A educación
protéxenos.
Protexamos o seu
financiamento

2015

Logros e retos
do dereito á
educación no
mundo

2013

Revalorización
da profesión
docente

2012

Dereito a unha
educación temperá
de calidade

2014

Educación
inclusiva. Dereito
á educación das
persoas con
discapacidade

* Sobre os ODS: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

* A educación ao servizo dos pobos e o planeta –Creación de futuros sostibles para todos– Relatorio de 

Seguimento da Educación no Mundo (GEM) 2016.

https://es.unesco.org/gem-report/report/2016/la-educaci%C3%B3n-al-servicio-de-los-pueblos-y-el-planeta-%E2%80% 
93-creaci%C3%B3n-de-futuros-sostenibles 

* A “DECLARACIÓN DE INCHEON” (Corea, 2015); “Educación 2030: Cara a unha educación inclusiva e 

equitativa de calidade e unha aprendizaxe ao longo da vida de todos”. 

http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/declaracion-de-incheon 

* “O Mundo que Queremos”. Unha Guía para Nenos e Nenas, Adolescentes e Mozos e Mozas acerca dos 
obxectivos mundiais. Movemento Mundial pola Infancia en Latinoamérica e o Caribe.

* “Camiño á escola” (2015)

Un documental que narra a historia real e 
extraordinaria de Jackson, Carlitos, Zahira 
e Samuel.

bibliografía complementaria

vídeos

Para máis información poden consultar unidades didácticas anteriores que atoparán en www.cme-espana.org
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Duración

1 hora e media aproximadamente.

Obxectivos

1. Coñecer que tódolos nenos e nenas do mundo
teñen dereito a ir ao colexio. 

2. Descubrir que moitas veces os nenos e nenas
teñen dificultades ou non poden ir á escola por
diferentes motivos.

3. Recoñecer a importancia da escola para a súa
protección e desenvolvemento. 

4. Descubrir as posibilidades que teñen como
nenos e nenas de actuar e moverse para que
todos os nenos e nenas poidan ir á escola. 

5. Potenciar a autoestima e a autoafirmación.

Para comezar a actividade reunirase aos educandos

en círculo ao redor do encerado, en asemblea. 

As e os educadores comezarán a actividade falando

sobre o importante que é medrar ben, e que para 

iso nenos e nenas teñen que estar sans e 

protexidos, e teñen que ter quen os coide, os 

queira e lles ensine cousas. 

Quen son esas persoas que nos coidan e ensinan?

Moitos nenos e nenas teñen ás súas familias, aínda 

que outras veces as familias non están ou non saben

facelo ben. Por iso, tamén é importante que haxa

máis persoas maiores que nos coiden, coma os nosos

educadores e profesores. 

Eles e elas tamén nos coidan e nos ensinan cousas

diferentes, e por iso é moi importante que tódolos

nenos e nenas pequenos teñan a oportunidade de

coñecelos. 

A continuación, realizarase unha breve exposición 

sobre a situación do dereito á educación no mundo:

contaremos aos educandos que moitos nenos e nenas

no mundo non teñen a oportunidade de iren á escola

por diferentes razóns, como a falla de recursos e a

pobreza ou o illamento das súas comunidade e a

dificultade para desprazárense. Así mesmo, ás veces os

pais e nais non saben o importante que é que os seus

fillos e fillas vaian ao colexio. 

Destinatarios/as

Nenos e nenas de 3 a 5 anos.

Materiais

Ficha adxunta para colorear, ceras de cores
(ou lapis ou rotuladores), masilla adhesiva ou
celo, tesoira, temperas. 

Duración Obxectivos
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A partir desta reflexión, preguntaremos aos e 
ás educandos que lles parece que haxa nenos
e nenas que non poden ter unha educación 
e polo tanto teñen falta de moitas cousas que
eles e elas si teñen. Que cousas aprendemos,
por exemplo, esta semana? Tentamos pensar

nos nenos e nenas que non foron ao colexio esa
semana, como van aprender esas cousas? Que outras
cousas importantes aprendemos? Canta xente nova
coñecemos? Daremos tempo ás e os educandos para
faceren unha chuvia de ideas. Concluiremos que a
educación é algo moi importante para que as
persoas poidan crecer do mellor xeito posible. 

Explicaremos que, como a educación é tan 
importante, adultos de tódolos países do mundo
reuníronse e decidiron comprometerse para que 

tódolos nenos e nenas medren sans e seguros e poidan
dispor dunha boa educación. É unha das metas que
tódolos países se propuxeron para conseguir que os
nenos e nenas teñan unha educación de calidade. 

Iso é algo no que todos debemos de axudar. Por iso,
imos pensar que lles pediriamos a eses adultos para 
que tódolos nenos e nenas do mundo tivesen as
mesmas oportunidade ca nós: entregaráselle ás e 
aos educandos as fichas que aparecen no anexo ao 
final da unidade didáctica con diferentes debuxos dos
elementos que se poden atopar na escola. Se se
considera axeitado, esta parte pode realizarse noutra
sesión de modo que as e os educadores dispoñan de
tempo para elaboraren as súas propias fichas para
colorear a partir das achegas realizadas na chuvia de
ideas. 

Daranse instrucións para colorear exclusivamente
aqueles 5 elementos que se consideren máis
importantes e recortalos. Os educadores deberán
deixar claro aos educandos que terán que tentar pensar
en cousas que lles gustaría que tivesen os nenos e
nenas do mundo, non só eles. Cando todos teñan
rematado de colorear, os educadores explicarán que
imos decidir, entre todos, que cousas tería que ter 
unha escola para que tódolos nenos e nenas 
puidesen gozar dunha boa educación. 

Para iso, imos realizar unha votación: os educadores
escribirán no encerado o nome de tódolos elementos
presentes na ficha, e os educandos, coa axuda do
profesorado, irán pegando (con masilla adhesiva, por
exemplo) un por un os seus debuxos ao carón do nome
correspondente. Neste momento, é importante explicar
aos educandos que proceso iremos seguir: votar serve
para decidirmos algo entre todos de forma xusta,
porque ao final, elíxese o que quere a maioría, é dicir,
elíxese o que desexan máis persoas do grupo. Así, ás
veces elixirase aquilo que un quere, e ás veces non,
pero será o que é mellor para todos. 

Ao rematar, os
educadores realizarán
un reconto, e os 10
elementos que máis
teñan elixido os
educandos serán o que
o noso grupo considere
unha boa escola para
tódolos nenos e nenas. 

Para finalizar, os educadores preguntarán aos
educandos de que xeito podemos conseguir que
tódolos nenos teñan esas cousas. A conclusión é que
precisamos da axuda dos adultos, especialmente
daqueles que dirixen os países. Por iso, necesitamos
dicirlles a eles que escola queremos. Para iso os
educadores escribirán nun mural sobre “A escola que
queremos” a seguinte mensaxe: “As nenas e nenos de...
(Colexio X ou Grupo X)..., pedimos axuda aos adultos
para que tódolos nenos do mundo teñan... (os
elementos que se teñan decidido na votación). Os
educandos asinarán esta petición, ben cos seus nomes
ou iniciais ou ben estampando as súas pegadas. 

A ficha para colorear pode adaptarse por idades: 

Para 3 anos, a ficha pode imprimirse nun formato maior para facilitar
o coloreo. 

Para 4 anos, engadir o nome de cada elemento para a práctica da
lectura. 

Para 5 anos, pódese engadir o nome dos elementos sen algunhas
letras, de xeito que as nenas e nenos teñan que completar os ocos
coas letras que faltaren para a práctica da lecto-escritura.  

Daráselle aos educandos adhesivos con caras contentas ou tristes para valoraren 
a actividade. 
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Duración

1 hora aproximadamente.

Destinatarios/as

Nenos e nenas de 6 a 8 anos. 

Obxectivos

1. Reflexionar sobre a importancia de que o
dereito á educación se desenvolva en
ambientes de aprendizaxes seguros, non
violentos, inclusivos e eficaces para todos. 

2. Tomar conciencia sobre como o ambiente 
e as instalacións axeitadas onde se recibe
educación, constrúen educación de calidade. 

A actividade consiste en xogar a “11 pasos pola
Educación” Divídese a aula ou colectivo participante
en seis grupos e entrégaselle a cada un, un sobre
coa ficha que lles tocou indicando o país 
consignado onde deberán imaxinar durante a
actividade que viven e estudan actualmente para 
o desenvolvemento do xogo (este dato non se
compartirá co resto de equipos ata que a dinámica 
non remate).

Materiais

•  Fichas: “Vives e estudas en...” de
diferentes cores onde se han recoller 
os nomes dos países que lle tocarán
aleatoriamente a cada neno/a: Siria,
Etiopía, Nepal, Perú, España (zona
rural) e Finlandia.

•  Sobres en branco tantos coma
grupos participen. 

Ficha
vermella
Siria

Ficha amarela
Etiopía

Ficha laranxa
Perú

Ficha branca
Finlandia

Unidad didáctica gallego 2017:propuesta didáctica.qxd  28/12/16  16:15  Página 9
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Cada ficha, contén o nome do país consignado e a

imaxe do mapa de Peters co país correspondente

sinalado. 

Déixanse 15 minutos para que cada grupo comparta

internamente o que sabe sobre o país que lles tocou 

e poidan reflexionar sobre como viven as persoas 

nese país e especialmente falen sobre as condicións 

de vida da infancia e o estado do seu dereito á

educación, esegundo o que coñecen. 

A finalidade do xogo é que os grupos (equipos por

países) cheguen a unha meta que poña Educación 

de Calidade, que se ha conseguir superando

diferentes obstáculos que iremos propondo, que

poderán ser creados segundo os materiais dispoñibles

no espazo onde se realice a actividade, ou ben, se é 

na aula, en vez de superar obstáculos en sentido 

estrito, poderán ir dando pasos partindo todos os

equipos dun mesmo punto da aula ou o espazo, e

avanzar ou non segundo coiden que no país en que

viven ou estudan se cumpren ou non as preguntas que

irá formulando a persoa que dirixa a actividade. 

Os educadores/as, irán formulando as preguntas para

que os grupos valoren se poden superar obstáculos ou

daren pasos, xa que só poderán facelo de creren que as

características do país que lles teña tocado llo permite.

É dicir, cando a resposta á pregunta é SÍ, o obstáculo

para chegar a unha educacuión de calidade é superado

e poden dar un paso cara a adiante, e cando a resposta

é NON, ten que quedar no sitio. 

Esta é a lista de preguntas para chegar a dar 

O voso cole está nun país onde non

hai conflitos bélicos ou guerra? 

PASO POLA PAZ

No voso cole os profesores e profesoras foron á universidade e están ben

preparados? 

PASO POLA FORMACÓN DO PROFESORADO

O voso cole está construído con

materiais seguros e consistentes? 

PASO POLA SEGURIDADE

O voso cole está equipado con todo o necesario para ter unha aprendizaxe

de calidade? 

PASO POR UNHA ESCOLA DOTADA DE RECURSOS

O voso cole está preparado para que as nenas e os nenos sexan tratados

igual e se lles recoñezan os mesmos dereitos (coma por exemplo que teña

aseos ou latrinas diferenciados para nenos e nenas)? 

PASO POLA IGUALDADE

11 pasos cruciais para garantir EDUCACIÓN DE CALIDADE
NUN ENTORNO SEGURO, NON VIOLENTO, INCLUSIVO E EFICAZ
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Para rematar, comentaranse co grupo ao completo as reflexións 

que motivaron a actividade, tendo esta idea como finalidade: desde 

o descoñecemento pode parecer que, máis ou menos, tódolos

nenos e nenas están en igualdade de condicións (xa que os 

equipos comezan a actividade desde unha mesma liña de partida),

pero segundo avanza o xogo, tórnaselles evidente que cando “botas

unha ollada cara a outros lados do mundo”, reparas en que non é así 

e que a desigualdade existe. 

Suxerimos algunhas preguntas para motivar o diálogo: 

- Como vos sentistes ao verdes truncado o voso dereito a irdes á escola? 

- Pareceuvos unha situación xusta? 

- Credes que isto que vos pasou é unha realidade nestes países para os nenos e nenas da vosa idade? 

- Que poderiades facer cada un/unha, a vosa aula, grupo, colexio, barrio ou cidade para mudar esta 

situación? 

No voso cole existe unha convivencia pacífica entre os estudantes e son

quen de resolveren as súas diferenzas mediante o diálogo? 

PASO POLA CONVIVENCIA

O camiño que vos leva ao voso cole é suficientemente curto e seguro para

facelo cada día sen problemas? 

PASO POLA ACCESIBILIDADE DO DEREITO Á EDUCACIÓN

No voso cole tense en conta a diversidade funcional nas instalacións (como 

as ramplas), e aténdense as necesidades das persoas que teñen algunha

discapacidade (persoas de apoio)? 

PASO POLO APOIO Á DIVERSIDADE FUNCIONAL

No voso cole, sabedes o que tendes que facer se se produce algún accidente

(incendio) ou ocorre algún desastre natural? 

PASO POLA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN E A SEGURIDADE

No voso cole as familias están comprometidas e involucradas na vosa educación

formando equipo coas persoas educadoras? 

PASO POLO TRABALLO EN REDE DA COMUNIDADE EDUCATIVA

No voso cole as nenas e nenos non teñen que traballar para axudar á súa

familia ou para poderen alimentarse tódolos días? 

PASO POLO DEREITO A ESTUDAR
COMO DEREITO DA INFANCIA
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1) Entregamos un papel a cada participante e

pedímoslle que escriba 5 cousas importantes que

teña aprendido na escola. 

Pediremos que pensen en cousas importantes 

para a súa vida actual, pero tamén cousas que

pensen que poidan servirlles nun futuro. 

Se vemos que só se lle está a dar importancia a

cuestións de tipo “académico”, podemos suxerirlles

algunhas ideas como, por exemplo: 

* A sumar e restar

para saber se me

dan ben o troco

cando merco pan. 

* Inglés para saber

o que significan as

cancións e poder

cantalas. 

Duración

1 hora aproximadamente.

Obxectivos

1. Sensibilizar sobre a importancia do
profesorado para o acceso a unha educación 
de calidade. 

2. Relacionar o dereito á educación coa
existencia de profesorado e a formación de
calidade do mesmo. 

3. Fomentar a participación cidadá e a defensa
dos dereitos. 

Destinatarios/as

Persoas de 9 a 11 anos e mozos e mozas. 

Materiais

Folios e pinturas vermellas, amarelas e verdes.
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* Os países do mundo para saber que lugares quero

coñecer. 

* A cantar cancións divertidas para cando vamos de

excursión. 

* A saltar a corda. 

* Que as persoas somos diferentes e podemos

aprender as unhas das outras.

É fácil que reteñan as cousas que aprenderon

recentemente, polo que deberemos explicar ben que

deben pensar en tódolos anos que levan na escola. 

É recomendable deixar un tempo breve para que

reflexionen antes de comezar de cheo coa actividade,

tratando de lembrar aprendizaxes doutros anos. 

Pediremos a cada participante que subliñe cada 

tarefa que tivese escrito segundo as seguintes

categorías:

! Vermello: las hemos aprendido solos/as. 

! Amarelo: aprendémolas cos nosos compañeiros e

compañeiras.

! Verde: aprendémolas cos nosos profesores e

profesoras.

2) Posteriormente, faremos grupos pequenos, de 

4-5 persoas máximo. Compararán o que escribiu

cada membro do grupo, vendo se hai similitudes e

diferenzas. É importante que tenten agrupar todas 

as achegas en, como máximo, 5 frases. 

Por exemplo, se se repiten ideas sobre linguaxe (ler,

escribir, diferenciar o verbo do suxeito, diferenciar tipos

de oracións...) pódense agrupar nun só grupo que sexa

“coñecemento de lingua”. Igualmente, subliñaranse coas

cores segundo as categorías antes indicadas.

3) Penduraremos nas paredes da aula todos os papeis

e convidaremos a expor a cada participante as cousas

que aprenderon, como e con quen, dinamizando un

debate e reflexión conxunta no grupo.

- Por que foron importantes?

- Poderiamos aprender moitas cousas se non tivésemos posibilidade 

de ir ás aulas?

- Quen foi importante nas nosas aprendizaxes?

- Imaxinádesvos un mundo sen escolas?

- E sen profesoras e profesores?

- E onde e como aprenden as profesoras e profesores?
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Duración

2 horas e media aproximadamente.

Descrición

Concibido como un xogo de base, trátase 
dun percorrido de probas no que os equipos
deberán de ir relacionando información, datos
e conceptos sobre as disparidades de xénero
na educación, e o acceso en condicións de
igualdade das persoas con discapacidade.
Traballando de forma transversal unha das
metas do Obxectivo de Desenvolvemento
Sostible 4: Garantir una educación inclusiva,
equitativa e de calidade e promover
oportunidades de aprendizaxe durante toda 
a vida para todas as persoas.

Obxectivos

1. Comprender a importancia da educación para
compensar desigualdades.

2. Ofrecer unha visión real da situación de
desigualdade de acceso á educación que se vive
no mundo e as súas consecuencias. 

3. Potenciar a participación e o compromiso 
para transformar esta realidade.

4. Reflexionar e crecer individual e
colectivamente como parte activa da cidadanía.

Contidos

Conceptos

!  A educación como compensadora de
desigualdades ao longo da vida. 
!  Desigualdade, xénero, discapacidade e
integración.
!  Participación e compromiso.
!  Diferenzas entre países desenvolvidos e en
vías de desenvolvemento. 

Habilidades

!  Identificación de situacións de desigualdade
na realidade próxima e global. 
!  Comprensión das situacións de desigualdade
fronte ao acceso á educación.
!  Capacidade para comprender as emocións e
sentimentos propios e os do resto de persoas. 

Actitudes

!  Sensibilidade cara ás situacións e persoas
que sofren a desigualdade de oportunidades. 
!  Valoración da educación como un dereito ao
longo de toda a vida. 
!  Colaboración e participación.

Destinatarios/as

Adolescentes de 12 a 16 anos e mozos. 

Materiais

Folios, cartolinas, papel continuo, 
bolígrafos, rotuladores, pegamento, 
tesoiras, cámara de vídeo e fotos, cascos 
ou semellante que nos impida escoitar, 
corda, pano para tapar os ollos, aros, 
zancos, escaleira baixa de tesoira, 
acceso a internet (optativo). 

Cousas a preparar:

!  Carteis do “Barómetro de Valores” e
fotocopia da lista de enunciados.
!  Unha caixa “Conectando Desigualdades 
de Xénero”. Folla coa lista das situacións 
de desigualdade de xénero, tarxetas con
historias curtas de vida, frases famosas 
de mulleres e fotografías. 
!  Revistas, fotografías e noticias de xornais
como información complementaria. 
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Comezamos a actividade explicando en que vai

consistir, o número de probas que terán que realizar

e onde están localizadas. 

O grupo ao completo dirixirase á primeira proba,

unha vez superada faremos equipos de 4-5 persoas

(podemos utilizar dinámicas curtas para facermos os

equipos) e cada un irá a unha proba diferente e unha

vez rematada mudan de proba, e así sucesivamente

ata que tódolos equipos completen o circuíto.

A unidade didáctica está programada para ser

desenvolvida nunha sesión cunha duración aproximada

de 2 horas e media, isto é orientativo, podemos adaptala

en sesión e tempos segundo as nosas posibilidade e

necesidades. 

Iremos lendo unha serie de enunciados (17 como

obxectivos) e cada participante colocarase nun 

lugar ou outro segundo a súa postura. Se alguén

dubida ou non se identifica plenamente cunha ou 

outra postura, pode situarse en zonas intermedias a 

un lado ou outro do 50% explicando o por que, 

cando iso aconteza pode darse a posibilidade de que 

o resto de participantes poida mudar de ligar se foi

convencido ou mudou de opinión. 

1- Todas as persoas deberiamos ter os mesmos

dereitos. 

2- Hai persoas que teñen que vivir en condicións de

pobreza. 

3- Os países subdesenvolvidos ou en desenvolvemento

están destinados a teren peores condicións de vida que

os desenvolvidos. 

4- As desigualdades entre mulleres e homes non deben

existir. 

5- Sería importante que os países se puxesen de

acordo e elaborasen un plan para mellorar as condicións

de vida de todo o planeta.

6- Todas as persoas teñen dereito á educación. 

7- É necesario que haxa persoas que non accedan á

educación. 

8- É normal que nalgúns países as nenas sexan

forzadas a casaren antes dos 18 anos. 

9- Xa non existen barreiras para as persoas que viven

cunha discapacidade. 

10- É importante traballar para parar o quentamento

global da terra. 

11- Non é importante continuar a aprender durante

toda a vida. 

Para podermos conseguir os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e coñecelos, deberemos pasar por un

“Barómetro de valores”. Colocaremos dous carteis nos dous extremos, que suporán o 100% dunha postura ou

outra e no medio estará o 50%. Explicaremos que unha norma do xogo é que cada vez que formos quen de ter unha

opinión e que ninguén se sitúe no centro (non sei, tanto me ten) conseguiremos un sobre cun ODS. 
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Elaborar unha reportaxe

Express sobre as desigualdades

de xénero, poderá ser en formato

papel (escrito, debuxo, artístico)

vídeo, fotografías...

Poderán acceder a unha caixa

que podemos nomear cun cartel:

“Conectando Desigualdades de

Xénero” onde poderán atopar

información variada sobre o tema

que os poida axudar a realizar a

reportaxe (tiras de papel con

datos sobre a situación actual 

da desigualdade das nenas e

mulleres, historias curtas de vida, frases coñecidas de

mulleres de sobre o tema, fotografías, etc.) Se ademais

de toda esa información queren facer unha busca en

internet, estaría ben dispor de conexión. 

Posibles datos:

* O 73% das nenas casan antes de cumpriren os 18

anos (Bangladesh-ASIA).

* “As nenas aínda enfrontan discriminación de xénero

na escola, o que, a miúdo, determina a súa experiencia

de aprendizaxe e compromete o seu futuro

desenvolvemento” (América Latina).

* O 95% das rapazas máis pobres de entre 7 e 16 

anos nunca foron á escola (Somalia-África).

* As desigualdades entre rapazas e rapaces no uso 

de espazos de recreo son evidentes. (España-Europa).

* O 79% das persoas que son vendidas e 

compradas para seren explotadas sexualmente son

mulleres e nenas, que foron introducidas en Europa

Occidental. (Romanía, Paraguai e Colombia).

* Só 2 mulleres de cor formaron parte do Senado

(EEUU).

* O 40% dos escanos parlamentarios están 

ocupados por mulleres (Islandia).

* Vigdis Finnbogadottir, converteuse na primeira

presidenta dun país europeo, cargo que exerceu durante

dezaseis anos (Islandia).

* As mulleres só representan o 16,8% do total de

catedráticos de universidade (España).

* As mulleres e as nenas son as “portadoras de auga”

do mundo. Por termo medio, as mulleres e nenas dos

países en vías de desenvolvemento camiñan 6

quilómetros por día, transportando 20 litros de auga. 

O que reduce de xeito considerable o tempo que poden

asistir á escola (África).

* As mulleres que teñen fillos máis tarde e menor

número de descendencia, permaneceron máis tempo 

no proceso educativo. 

Ao remate, antes de o

tempo acabar,

animaremos o equipo

para que achegue

algunha outra

información, incluíndo

tamén a súa realidade

máis próxima (instituto,

amizades, barrio, ata

que idades foron

escolarizadas as súas

avoas, as súas nais...). 

12- Nalgúns países é preciso recrutar nenos como

soldados. 

13- Debemos procurar solucións para non esgotarmos

os recursos enerxéticos da terra. 

14- Cada persoa pode contribuír a mellorar o Noso

Mundo.

15- Non é tan importante que reciclemos na casa.

16- É preciso que haxa persoas que pasen fame

porque non hai alimentos abondo para toda a poboación

mundial. 

17- Mellorar a vida de tódalas persoas do mundo

depende tamén de nós.

Unha vez que fomos quen de superar o “Barómetro de

Valores” sen situármonos na indiferenza do 50%

teremos os 17 obxectivos que pegaremos sobre un

mural para tornármonos máis visibles. 

Xénero” onde poderán atopar
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Ás veces, o camiño cara á escola pódese 

converter nunha perigosa carreira de obstáculos. 

Nalgúns países hai nenos e nenas que precisan de

camiñar 6 km, faceren unha escalada virtual de 800 m,

atravesaren unha estrada sen control da circulación

cunha perda auditiva do 88%, atravesaren unha cidade

con beiravías en cadeira de rodas, cruzaren un bosque

ou atravesaren un río cunha discapacidade visual...

aínda que é moi difícil simular este tipo de situacións,

tentaremos que se poñan na pel destes nenos e nenas 

e perciban o que se sente. 

Terán que completar un circuíto de dificultades para

chegaren á escola de tres xeitos diferentes:

* Unha primeira individual con cascos que lles impida oír. 

* Unha segunda en parella cos nocellos atados.

* Unha terceira cos ollos vendados.

Ao chegaren á escola, collerán un papel e escollerán 

pór fácil, difícil ou extremadamente difícil. 

1ª Dificultade: Consistirá en atravesar unha zona

escorregadiza, que podemos crear pondo un plástico

forte ou un colchón no chan con auga e xabón. Pensar

en pór un amortecedor por debaixo por se houber caídas. 

2ª Dificultade: Terán que atravesar unha zona de aros

en fila, que podemos suxeitar sobre bloques a modo de

túnel, ou un extensible. 

3ª Dificultade: Terán que saltar 6 paus (vasoiras, churros

de escuma...) atravesados sobre dúas cadeiras ou

caixas a unha altura aproximada de 50 cm sobre o chan. 

4ª Dificultade: Subir e baixar por unha escaleira de

tesoira. 

5ª Dificultade: Cuns zancos de corda atravesar unha

zona ou liña de aros. 

6ª Dificultade: Terán que superar o último tramo á escola

que estará cheo de obxectos utilizando como transporte

a armadura dun carro da compra ou unha carretilla (todo

iso como substituto dunha cadeira de rodas) para

sentárense e desprazárense sobre as súas rodas. 

Buscar unha forma de sensibilizar e dar a coñecer 

os ODS da Axenda 2030, insistindo na necesidade 

de dar solucións para “Transformar O Noso Mundo”. 

Poderán escoller un slogan, faceren carteis, unha

gravación, unha folla informativa, un díptico, unha viñeta,

crearen un hashtag, unha faixa, un mural con fotografías,

unha carta dirixida ao alcalde ou ás organizacións

políticas e sociais... tamén

terán que decidir onde van

difundir o material que

elaboraron (pegalo, colgalo ou

distribuílo polo barrio, centro

ou local, envialo por e-mail ou

correo, subilo á páxina Web do

grupo ou do centro...).

Faremos unha pequena reflexión utilizando como apoio os materiais compilados en cada proba (barómetro,

reportaxes express, as follas de avaliación da dificultade para chegaren á escola e os materiais elaborados para a

campaña de sensibilización. 

Algunhas preguntas, posuíamos información ou coñeciamos estas situacións? Axudounos a entender o

importante que é a educación para termos unha vida mellor? Na nosa vida diaria recoñecemos situacións 

de desigualdade? Como nos situamos perante elas? Como me sentín durante a actividade? Parécenos

necesario que exista a Axenda 2030? Que podo facer eu para que se cumpran os obxectivos?

Se o grupo for moi numeroso, poderemos dividirnos en grupos pequenos, diferentes aos equipos do circuíto, e logo

facer unha posta en común. 

Algunhas preguntas, 
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Duración

60 minutos.

Obxectivos

1. Coñecer, deixarse interpelar
pola observación e a análise
crítica dunha situación real e
dialogar sobre iso. 

2. Descubrir os desafíos e as
respostas que require.

3. Expresar algunha
reivindicación xusta sobre os
temas traballados.

Destinatarios/as

Adolescentes de 16 a 18 anos.

Materiais

folios, cartolinas, rotuladores, acceso a
internet.

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS)
requiren dunha ollada atenta ao mundo alén da nosa
propia realidade. Pretenden un ambicioso plan de 
acción a nivel local e global a prol das persoas, o

planeta, a prosperidade compartida e a paz

universal. 

A pobreza en tódalas súas formas, a exclusión social 
de innumerables grupos humanos, o atentado aos
dereitos humanos de moitas persoas, o deterioro da
natureza, a mudanza climática, a polución das augas, 
a desertización da terra, os innumerables conflitos
armados que están a xerar violencia, terror e guerras, 
a persistente violencia contra as mulleres... velaí 
algúns dos múltiples desafíos do noso mundo que a
Axenda 2030 das Nacións Unidas veu de transformar 
en 17 obxectivos fundamentais a partir da convicción
compartida de que “é a hora da acción mundial polas

persoas e o planeta”.

O obxectivo 4º ten especial cos demais obxectivos pois
só unha poboación formada e educada poderá
responder aos múltiples desafíos que ten o noso 
mundo. Por iso proponse: 

“Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de

calidade e promover oportunidades de aprendizaxe

durante toda a vida para todos”.

A actividade que propomos ten como horizonte a meta
4.7; os coñecementos teóricos e prácticos aos que
alode constitúen un programa curricular de educación
para a cidadanía local e global. 

Destácase nesa meta que cómpre aprender de xeito
práctico o que é unha cidadanía responsable, abrirmos
os ollos e o corazón ao mundo, coñecer e reflexionar
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criticamente sobre os problemas próximos e mundiais,
respectar e valorar a diversidade, indignarse fronte á
inxustiza, a exclusión e o deterioro do medio ambiente,
implicarse na corrente da transformación da realidade
tendo como centro de todo se humano, os seus
dereitos, a sostibilidade dos recursos naturais. Seguindo
estas claves foi concibida a actividade que se propón.

Trátase dun obxectivo e unha meta que debemos
asumir, responsablemente, tanto os Organismos

Internacionais e as Administracións públicas, coma a
sociedade civil e cada persoa, pois, como di o
documento: 

“O futuro da humanidade e do noso planeta está nas

nosas mans e tamén nas da xeración máis nova que ha

pasar o facho ás xeracións futuras. Trazamos o camiño

cara ao desenvolvemento sostible, e todos nós debemos

garantir que a viaxe chegue a bo porto e que os seus

logros sexan irreversibles”.

1) Fanse tres grupos para traballar cada unha destas

realidades: 

Un problema para o traballo: a situación dos refuxiados, a 

súa exclusión social. 

Moitas familias de diversos países foxen da guerra, o terrorismo 
e a represión. Buscan asilo en países europeos que responden 
de diferentes maneiras ás expectativas dos que foxen. 

Miles destas persoas que piden refuxio, están a vivir en campamentos improvisados en condicións infrahumanas.
Outras non puideron ter esa experiencia pois morreron afogadas ao tentaren atravesar o Mediterráneo. 

Algunhas preguntas:

- Que é o que os empurra a arriscar as súas vidas? 

- Como acolle Europa, quer sexa a sociedade civil, quer os gobernos, aos refuxiados? 

- Que está a acontecer nas fronteiras? 

- Estanse a respectar os dereitos destas persoas entre elas o dereito á educación dos nenos e nenas?

Máis información: http://acnur.es/ 

Algunhas preguntas:

Un problema para o traballo: O coidado dos bosques. 

Os bosques son un hábitat complexo, de gran riqueza 
biolóxica, polo que o seu coidado deberá facerse de xeito
global. 

Coidar dos bosques e preservar a masa forestal é unha
responsabilidade das Administracións Públicas mais tamén
cidadá e implica boas prácticas. 
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Un desafío para a cidadanía: Ter comportamentos cívicos: non ensucialos, non facer grelladas nin fogueiras. Participar
en reforestacións especialmente en zonas que ficaron arrasadas polo lume. Reciclar. Utilizar papel reciclado. Non ser
consumistas. Indagar que produtos atentan contra os ecosistemas verdes do planeta para procurar alternativas
sostibles. En definitiva: practicar o coidado da natureza

- Como poderiamos mellorar os nosos comportamentos no coidado dos bosques?

Máis información: http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/ 

Un problema para o traballo: A violencia contra as mulleres.

Esta violencia ten moitas formas que se interrelacionan –física, sexual, psicolóxica, económica– e afectan a moitas
mulleres: nenas, mozos e mozas, persoas adultas. Algúns tipos de violencia adoitan aparecer nos medios de
comunicación: acosos, violencias sexuais, asasinatos, tráfico de mulleres para a prostitución. 

A violencia contra as mulleres non se confina a unha cultura, rexión ou país, nin a grupos sociais específicos.
Maniféstanse por todas partes. Isto explícase pola subordinación persistente das mulleres aos varóns e perpetúase 
a través dunha cultura machista e patriarcal máis ou menos visible na nosa sociedade

A forma máis común de violencia sufrida polas mulleres a nivel mundial, é a violencia física infrinxida pola parella,
que inclúe celos, maltrato, falla de respecto, esixencias para ter relacións sexuais non queridas, autoritarismo. 

- Somos conscientes deste gravísimo
problema humano e social contra as mulleres? 

- Notámolo na nosa contorna? 

- Como se pode solucionar? 

- Que papel ten a educación na solución deste
problema? 

Máis información:

http://www.unwomen.org/es/what-we-
do/ending-violence-against-women
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2) Metodoloxía de traballo 

Constitución do grupo

Escolla dun/unha coordinador/a que facilite o traballo: 

* A presentación da actividade. 

* Convite á participación. 

* Xestión do uso da palabra e a escoita. 

* Recolla das ideas fundamentais.

Presentación do tema e do problema para o

traballo. 

O proceso de reflexión e diálogo ten diferentes fases:

* Empatía

- Comprensión do problema. 

- Pórse na pel de quen o está a sufrir. 

* Definición clara do problema e das necesidades 
que se detectan.

- Achegar datos, información, experiencias. 

- Indicar a dimensión social, económica e ambiental 
que ten ese problema. 

* Análise

- Reflexionar sobre as causas do problema que se
propuxo, sobre a situación que se observa e como
afecta aos dereitos das persoas ou ao coidado do
planeta.

- Debate sobre as cuestións máis controvertidas. 

* Busca de solucións:

- Que mudanzas e transformacións de todo 
tipo requiren esas solucións? 

- Que papel pode ter a educación perante 
esas problemáticas? 

- Que produce en nós a reflexión sobre o problema
estudado? 

- Que podemos facer cadaquén de nós para apoiar a
transformación desexada?

Ao rematar, cada grupo fai un cartel escribindo un 
dato significativo da realidade estudada que require 
un cambio e unha reivindicación á sociedade civil e 
aos poderes públicos para que se impliquen na solución
deses problemas. Estes carteis explícanse na aula e
expóñense no centro. 

Así mesmo, cada grupo prepara unha carta coa
reivindicación correspondente que fará chegar ás
Administracións públicas local, autonómica, nacional e
internacional, esixindo o cumprimento das súas obrigas
nese eido.

1. Como me sentín no traballo: Gustoume Gustoume pouco. Deixoume

indiferente. 

2. Destaca o que che teña resultado máis interesante e significativo.

3. Como funcionou o traballo en grupo. 
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Duración

1 hora e media aproximadamente.

Faranse grupos de 6 ou 7 persoas, a cada grupo

contaráselle a seguinte historia e terán que seguir as

instrucións indicadas: 

Perante a gran crise mundial, famosos

investigadores descubriron unha pequena illa

deshabitada e queren tomala como exemplo

para restablecer a orde mundial. Para iso

pedíronos que os axudemos seleccionando

os seguintes elementos: 

* 10 perfís de cidadáns e cidadás que irán vivir á illa

(idade, sexo e profesión).

* 4 dereitos básicos para o bo funcionamento da

poboación no futuro. 

Para a realización desta actividade, contan con 20

minutos, despois haberá unha rolda de posta en común

de 15 minutos. 

Destinatarios/as

Persoas de calquera idade desde os 
16 anos.

Materiais

Bolígrafos, follas de papel, rotuladores, cartolinas,
acceso a internet, copias de manifestos. 

Materiais

Bolígrafos, follas de papel, rotuladores, cartolinas,
acceso a internet, copias de manifestos. 

Obxectivos

1. Avaliar a importancia do acceso á formación
técnica, profesional e superior de calidade, incluída
a universitaria, para a protección e
desenvolvemento da vida das persoas. 

2. Motivar a participación na defensa do dereito á
educación.

3. Propiciar a participación de educadores e
educandos en procesos de xestión de campañas
educativas, para contribuír a unha educación
integral. 

A seguinte proposta, convida a profundar na meta 4.3: “Garantir o

acceso igualitario de todos os homes e mulleres a unha formación

técnica, profesional e superior de calidade, incluída a universitaria

(como aprendizaxe ao longo da vida)”, dentro do ODS 4: “Garantir 

unha educación de calidade inclusiva e equitativa, e promover as

oportunidades de aprendizaxe permanente para todos”.
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É moi importante destacar que, probablemente, 

moitas das profesións que escolleron requiran unha

formación técnica ou superior e que para iso un dos

dereitos que seleccionaron debe contemplala. A

continuación, convídaselles a descubriren como de

importante é o acceso á formación técnica e superior

para a protección e o desenvolvemento na vida das

persoas. 

Para iso compárteselles a seguinte información: 

A partir desta información, abrirase unha

reflexión sobre as seguintes cuestións: 

- Cales son as primeiras ideas que che

suxire este texto en conexión coa

actividade anterior?

- Por que motivo é importante o acceso 

á educación técnica e superior?

- Existe algunha diferenza entre o acceso á

educación técnica e universitaria entre homes e

mulleres?

- Os ODS teñen en conta esta problemática?

Para esta parte da reflexión contan con 20

minutos.

“Segundo o relatorio de Incheon, Educación 2030: “Cara a unha educación inclusiva e equitativa 

de calidade e unha aprendizaxe ao longo da vida para todos” as oportunidades de acceso aos niveis

superiores de educación son, con frecuencia insuficientes, en particular nos países menos adiantados, o

que conduce a unha brecha de coñecementos que ten graves consecuencias para o desenvolvemento

social e económico. Polo tanto, é fundamental reducir os obstáculos ao desenvolvemento de aptitudes,

así como ao acceso á Ensinanza e Formación Técnica e Profesional (EFTP), a partir da secundaria, e á

educación terciaria, incluída a universidade, e ofrecer posibilidades de aprendizaxe ao longo da vida aos

mozos, mozas e adultos. 

Entre os países de menor acceso á educación técnica e superior están:

Níxer, Uganda, Malaui, Burkina Faso, Serra Leoa, Madagascar, Chad e Haití, que

sería o que conta con menor acceso en América. Estes países coinciden na súa

gran maioría cos que contan cun menor Índice de Desenvolvemento Humano no

mundo. Informe Unesco, Global Education Monitoring Report (2016).

Tódalas formas de educación terciaria aumentaron

rapidamente, xa que a cifra total de matriculación

pasou de 100 millóns de 2000 a 199 millóns en 2013. 

Sen embargo, aínda existe unha gran disparidade no

acceso á educación terciaria, en especial no nivel

universitario, ligada ao xénero, a orixe social, rexional e

étnica, a idade e a discapacidade.

As mulleres atópanse nunha situación máis desfavorecida

nos países de ingresos baixos, mentres que nos países

con altos ingresos son os homes os que enfrontan unha

situación máis desfavorecida. 

Ademais de impartir competencias para o emprego,

educación terciaria e as universidades desempeñan un

papel esencial debido a que estimulan o pensamento

crítico e creativo e xeran e difunden coñecementos que

favorecen o desenvolvemento social, cultural, ecolóxico 

e económico. A educación terciaria e as universidades 

son indispensables para a educación dos científicos,

expertos e líderes do futuro. Grazas ás súas actividades

de investigación, cumpren unha función básica na

creación de coñecementos e facilitan o 

desenvolvemento de capacidades analíticas e creativas

que permiten encontrar solucións a problemas locais e

mundiais en tódolos ámbitos do desenvolvemento

sostible”. 

A partir desta información, abrirase unha
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As mulleres atópanse nunha situación máis desfavorecida

Ademais de impartir competencias para o emprego,
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Despois de teremos analizado e coñecido a realidade 
da educación terciaria e o acceso á formación técnica,
profesional e superior de calidade, incluída a
universitaria e a aprendizaxe ao longo de toda a vida no
mundo, propomos sermos activistas en potencia e
deseñar a nosa propia campaña educativa, na que
desenvolveremos tres fases ou conxunto de actividades
ou esforzos deseñadas intencionalmente, encamiñadas
a conseguirmos un fin. Procuran sensibilizar e informar 
a cidadanía nun contexto concreto, e ten por obxectivo
impulsar axentes de mudanza e seren chaves na
construción do tecido social e dunha cidadanía global.

Cos grupos anteriores de 6 ou 7 persoas, buscamos
mediante unha chuvia de ideas, un eslogan ou lema
relacionado cos datos vistos na nosa actividade 
anterior (5 minutos). Despois deste primeiro momento,
realizamos unha posta en común dos lemas 
escollemos un deles ou facemos unha refundición dun
novo que nos identifique e que mencione o obxectivo 
a atinxirmos. Finalizamos expóndoo nunha cartolina 
ou cartel cunha imaxe ou debuxo relacionado 
(10 minutos). 

En gran grupo, tomando como análise da realidade 
o visto na primeira parte, propomos elaborar un
manifesto e/ou carta dirixido a entidades públicas 

e/ou organizacións mundiais, destacando aqueles
aspectos máis relevantes para a defensa dunha
educación igualitaria, de calidade e ao longo de toda
a vida, tomando como marcos a 4ª meta do ODS 4.
Tratarase de realizar un documento consensuado no que
o grupo de persoas manifeste, a nivel xeral, as 
súas intencións. 

Para iso poden axudarnos estas ou outras
cuestións:

- A quen vai dirixido e/ou destinatarios?

- De que datos ou información máis relevante
partimos?

- Cales son os nosos puntos de vista? E as
nosas intencións con este manifesto?

- Que nos motiva como grupo? Que queremos
transformar ou mudar? Sobre que queremos
chamar a atención?

- Que solicitamos ou demandamos ás entidades
ou organismos públicos ou políticos?

- Cal é a nosa petición de mobilización ou
incidencia incluíndo o slogan ou lema anterior?

Para a elaboración podémonos apoiar nos
posicionamentos e manifestos anteriores da Campaña
Mundial pola Educación. (Mostrámosche o de 2016,
pero podes coñecer o de anos anteriores na web da
CME). 

http://cme-espana.org/media/materiales-same-
2016/Manifiesto.pdf

Para esta actividade contamos con 30 minutos. 

Deseñamos unha acción de mobilización sinxela e
creativa, coa que convidarmos a participar e que coa
que poidamos levar a cabo o noso centro
educativo/ONGD/entidade/plataforma e/ou cidade.
Contando cun tempo para a lectura do noso manifesto
e/ou carta. Teremos 15 minutos. 

En círculos de máximo 12-13 persoas para que poidan expresarse, cada persoa comentará que foi aquilo que
descoñecía e resultoulle máis rechamante ou relevante, e a principal aprendizaxe que leva da actividade. Para
concluír, como activistas transformadores da súa contorna, decidirán un compromiso ou reto a poñer en marcha
(podendo estar relacionado ou non coa fase 3). Duración: 15 minutos. 

    

     

 

FASE 1

FASE 2

FASE 3
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Descrición

!  As actividades están concibidas para realizárense despois de ter
traballado na aula as propostas didácticas escollidas pola Campaña.

!  Estas propostas de mobilización pódense realizar durante a Semana
Mundial pola Educación (SAME) ou ben no momento axeitado ás
actividades do centro.

!  Esta actividade de mobilización focalízase na contorna escolar. Sen
embargo, para a SAME proporase e enviarase máis adiante unha
actividade de mobilización na rúa, co obxecto de incidir socialmente 
e mover a cidadanía para que coñezan e reclamen o dereito á
educación.

Obxectivos

1. Fomentar entre a comunidade educativa o compromiso maila
participación polo dereito á educación.

2. Incidir na importancia dos compromisos acordados no ODS4, e
facilitar ferramentas para reclamar aos responsables políticos, o
cumprimento dos obxectivos establecidos pola Axenda 2030. 

1- Cada grupo terá unha figura con forma de man co

dedo índice levantado e carteis en branco (ao final da

proposta indicamos como podedes elaborar ambos

materiais). 

Explícaselle ao alumnado que temos o dereito a

participar na consecución das metas do ODS4 e esixir

aos políticos que cumpran os seus compromisos para

chegaren a obxectivos establecidos pola Axenda 2030. 

2- Lemos o texto da introdución para lembrarmos ao

alumnado que é o ODS4 e por que deberán cumprirse

os compromisos políticos para chegar á Axenda

2030. Adaptaremos a linguaxe segundo as idades do

grupo.

3- Abrimos un espazo de diálogo no que reflexionamos

ao redor das seguintes preguntas (adaptándoas

segundo as idades):

- Por que son importantes as metas do ODS4?

- Quen pode influír no cumprimento do dereito a

unha educación gratuíta e de calidade?
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- Por que actuar é importante? 

- Como podemos actuar para facer que se

cumpran o ODS4?

- Como podemos espallar a importancia do

dereito á educación pola nosa contorna?

4- Cada grupo elabora un lema sobre o dereito á

educación e a meta que teñamos traballado. O lema

debe ser motivador, que anime a outros a unírense. 

Se o grupo é grande, pódese facer por equipos para

aumentar a participación do alumnado, escollendo

despois, mediante o debate, o que máis guste ao grupo.

A través dos lemas expresarase:

* por que a meta traballada é precisa na educación para

un desenvolvemento sostible?

* as súas reivindicacións para esixir o cumprimento da

mesma. 

No caso de infantil, propomos facelo mediante debuxos

que acompañen o lema da campaña “Pido a palabra

pola Educación”. 

5- Cada equipo escribirá os seus lemas nos carteis. 

1- Nun lugar ao ar libre reúnense tódolos grupos. 

Todo o alumnado, mentres amosan as súas faixas,

queda en silencio durante 1 minuto. Este silencio

simbólico ten por obxectivo dar visibilidade á falta 

de participación das nenas, nenos e adolescentes

na toma de decisións sobre aqueles temas que lles

afectan, como a educación. 

Con este acto, pretendemos chamar a atención sobre

a falta de oportunidades que teñen os menores para

daren a súa opinión e que os adultos as escoiten,

respecten e teñan en conta. Para daren máis impacto

ao minuto de silencio, os docentes poden propor aos

participantes que se pinten unha cruz enriba da boca, ou

tapala coa man ou un pano que se quitarán, todos á

vez, cando remate o minuto de silencio, ou mesmo se

poden elaborar cruces con cartolinas e pegalas nun pau. 

2- Transcorrido este tempo, todos os participantes

rompen o silencio berrando o lema da CME “Pido a

palabra pola educación”, á vez que erguen as súas

mans como símbolo de pediren a palabra. 

3- Por quendas, cada grupo ergue as súas mans para

“Pedir a palabra”, e le os seus lemas. Os lemas poden ser

lidos por representantes de grupo, que serán quen leven

as mans que elaboraron. Deste xeito, os grupos poderán

coñecer o resto de metas que conforman o ODS4. 

4- Nunha aula con acceso a internet e pantalla, cada

grupo, coa axuda do/a docente, fará as súas

reivindicacións a través de redes sociais coma twitter

e facebook, etc. Para acompañar as mensaxes, pódense

utilizar fotos feitas no acto, ou fotos da elaboración dos

carteis. 

* Figura en forma de man - “Pido a palabra”:

propoñémosche utilizar o modelo que aparece no 

Anexo 2 ou descargalo en www.cme-espana.org 

Para a súa elaboración podes utilizar materiais como

goma eva, cartolina...

* Faixas cos lemas: propoñémosche utilizar o modelo

que aparece no Anexo 3, engadindo os hashtag:

#SAME2017  #PolaEducación

Tamén podes descargalo na nosa web

www.cme-espana.org
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Entendo que a educación axuda 

as persoas a saíren da pobreza

Busquei e lin información sobre 

o dereito á educación nos países 

do Sur

Coñezo os Obxectivos de

Desenvolvemento Sostible e o 

que implican para a eliminación 

da pobreza

Coñezo a importancia do papel 

que desempeña o dereito á

educación no cumprimento dos

ODS

Aprendín cal é o ODS4 e as metas

concretas que persegue en favor 

do dereito á educación

Busquei e lin información sobre 

os ODS, e concretamente sobre 

o ODS4

Son consciente do noso dereito e

deber como cidadáns e cidadás de

esixirmos aos nosos representantes

políticos que tomen as medidas

necesarias para garantir o

cumprimento do ODS4 

Sei moito
deste tema/
Fágoo moi ben 

Sei algo 
deste tema/
Fágoo ben

Necesito axuda
sobre este tema
para facelo

Responder a cada unha das

preguntas. Escolle a resposta 

que corresponda á túa opinión e

pinta o cadro correspondente. 
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Participei en debates sobre a

importancia da participación de

nenos, nenas e mozos e mozas

para contribuír ao cumprimento 

do ODS4 

Expresei as miñas ideas sobre

como os representantes políticos

poden facer que se cumpran as

metas do ODS4

Creo que podo falar en nome dos

nenos e nenas que non van ao

colexio ou que están en situacións

de desprotección

Síntome cómodo/a propondo aos

representantes políticos os temas

que son importantes para min,

como o dereito á educación e o

ODS4

Sei moito
deste tema/
Fágoo moi ben 

Sei algo 
deste tema/
Fágoo ben

Necesito axuda
sobre este tema
para facelo

verde amarelo Vermello
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* Rexistra a túa participación na SAME

* Completa a avaliación dos materiais didácticos

* Segue a CME España nas redes sociais 

https://twitter.com/CME_es

Campaña Mundial por la Educación España
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entra en:

Organizacións que participan na SAME a nivel estatal:
  

 FERE - CENTROS CATÓLICOS 

     

     

Colaboran:

A Coalición Galega da Campaña Mundial pola Educación está integrada por:
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