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Agora Toca… Interculturalidade e integración nun mundo conectado

TEMÁTICA
E LIMIAR
Agora Toca… TICTOGRAMAS consta de diversas propostas baseadas no fomento
da interculturalidade e a integración, mediante o emprego das tecnoloxías educativas.
A proposta inclúe algunhas dinámicas participativas baseadas nas ferramentas e recursos
en liña que, por mor do tema e no caso concreto desta guía, requiren de computadora e
conexión a internet no centro de ensinanza ou na aula, e de forma aconsellábel na casa para
realizar a proposta en familia.
De seguido consta o limiar:

1. PARA FOCAR O TEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

2. IDEAS PARA FACER NA AULA. . . . . . . . . . . . . . . . .

4

		
• Obxectivos e datas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
		
• Educación Infantil (de 3 a 6 anos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
		
• Educación Primaria (de 6 a 9 anos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
		
• Educación Primaria (de 9 a 12 anos) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
		
• Educación Secundaria (de 12 a 16 anos) . . . . . . . . . . . . 11

3. PROPOSTA PARA FACER EN FAMILIA . . . .

13

4. ACCIÓN COLECTIVA FINAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

A túa opinión é importante para nós. Animámoste a realizar aluación do material en

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org/

Material educativo editado por Ayuda en Acción para o Programa Educativo AGORA TOCA...
Contidos e deseño de En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción. Ilustracións de iiago para En Babia
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.

1.
PARA
FOCAR
O TEMA
Da multiculturalidade á interculturalidade: unha mestura
de culturas baseada no respecto, a tolerancia e a convivencia
En Ayuda en Acción cremos que é importante fomentar en todas as sociedades o
coñecemento tanto das diversas culturas, como das diferentes realidades sociais que
viven os cativos e cativas no mundo.
Neste senso, debemos superar a idea que presenta un mundo formado por numerosas
culturas (multiculturalidade) para dar lugar a un mundo interdependente, no que
se establezan lazos de cooperación entre países e no que as persoas gocemos dun
enriquecemento mutuo grazas ao intercambio (interculturalidade).
Neste contexto de diversidade cultural, é fundamental transmitirlles aos alumnos os
valores de respecto, tolerancia e convivencia. Mais tamén a idea de que se tomamos o
mellor de cada cultura, o que máis enriquece e mellor representa á Humanidade, entre
todos habemos ser capaces de crear unha nova cultura baseada nunha sociedade máis
xusta e igualitaria, que partilla un mesmo planeta e que o preserva para futuras xeracións.

Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC):
cara un mundo de coñecemento sen fronteiras
As persoas movémonos máis que nunca. O avance dos transportes e das
comunicacións supuxo, nun curto espazo de tempo, unha auténtica revolución.
Mais ao mesmo tempo, tamén os conflitos armados, a fame ou os desastres naturais
seguen obrigando a millóns de persoas cada ano a abandonar os seus fogares e a
trasladarse a outros países onde non son sempre ben recibidas.
Este feito ten que facernos reflexionar sobor as posibilidades que se abren ao vivir nun
mundo conectado, mais tamén sobor a falta de oportunidades de millóns de cativas e
cativos no mundo que non só non teñen acceso á tecnoloxía (exclusión dixital), mais
tamén que seguen sen ter acceso a un dereito fundamental como é o da educación.

Agora Toca… TICTOGRAMAS
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2.
IDEAS
PARA FACER
NA AULA
Agora Toca… TICTOGRAMAS consiste nunha acción colectiva igual para todo o centro,
que inclúe unha mesma proposta para facer en familia e que require de cando menos
unha sesión preparatoria na aula, a fin de reflexionar xunto co alumnado no tocante á
interculturalidade e á integración das persoas e dos pobos mediante as TIC..

Obxectivos
• Promover o respecto, a convivencia e a resolución pacífica de conflitos de orixe
intercultural.
• Fomentar un diálogo no que os cativos e cativas desenvolvan a empatía a fin de
comprender aos seus compañeiros e compañeiras que veñan doutros lugares ou
que teñan outra cultura.
• Promover que cativos e cativas se respecten e comprendan as diferentes realidades
sociais, contando cunha perspectiva de dereitos humanos e dereitos da infancia.
• Identificar a escola como espazo idóneo para construír a convivencia intercultural
e desenvolver valores como o respecto á diversidade, a igualdade e a autonomía
persoal.

Datas
Propoñémosvos que poidades traballar a proposta cara o 16 de novembro, que é
cando se celebra o Día Internacional para a Tolerancia; aínda que tamén hai outras
datas axeitadas para abordar dita temática: 21 de marzo, Día Internacional para
a Eliminación da Discriminación Racial; 21 de maio, Día Mundial da Diversidade
Cultural para o Diálogo e o Desenvolvemento; e o 18 de decembro, Día Internacional
da Persoa Migrante.
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Educación Infantil (de 3 a 6 anos)

1. Wedu ten amigas e amigos por todo o mundo
A fin de realizar a actividade acharás tres fichas cunha viñeta extraída das bandas
deseñadas de Wedu, quen aparece acompañado de diferentes persoas.
Axúdalles aos alumnos a que vexan as diferenzas respecto á súa propia contorna,
procurando que se fixen nos distintos aspectos da ilustración: onde se encontran,
cómo se visten, qué fan, etc. Identifica nun mapa os distintos lugares que se indican.
Amplía a investigación coa axuda de internet: buscade o significado das palabras que
aparecen destacadas e completade a ficha respondendo á pregunta que se formula
en cada una delas.

FICHAS:

Wedu ten amigas
e amigos por todo
o mundo

Agora Toca… TICTOGRAMAS
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2. Debuxa a Wedu vestido de...
Empregando unha ficha que acharás a título de modelo, pídelle ás túas alumnas e
alumnos que debuxen a Wedu vestido para unha ocasión especial, con algún traxe
representativo dunha cultura, país ou rexión (non ten por qué ser necesariamente da
cultura propia do cativo ou cativa).
Axúdalles a pensar qué pode levar posto e a identificar a qué cultura pertence.
Amósalles traxes típicos doutras culturas e épocas. Podedes consultar os
recursos sobor este tema na Wikipedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:National_costumes). Tamén podedes falarlles sobor a diferenza entre
“disfraces” e “vestidos típicos ou tradicionais”.

FICHA:

Debuxa a Wedu vestido de...

WEDU RECOMENDA...

En ayudaenaccion.org/wedu acharedes curiosidades,
bandas deseñadas e fotografías de Wedu visitando
lugares e persoas moi diferentes. Podedes empregar
estes recursos a fin de complementar a túa clase.
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Educación Primaria (de 6 a 9 anos)

1. Iguais a...
Emprega un encerado interactivo ou o proxector a fin de proporlle á clase un xogo,
composto de 2 rondas de pases de fotos e cuxo obxectivo é o de identificar e agrupar
as imaxes que son iguais en ambos casos.
No primeiro pase, as imaxes mestúranse con paisaxes, animais, cousas e maiormente,
persoas. Aínda que se poden facer diferentes asociacións, o lóxico é que toda a clase
sinale como iguais as fotos de persoas.
No segundo pase xa só se amosan fotografías de persoas. Dado que son moi diferentes
entre elas, os grupos de iguais que propoña a clase serán moi diversos (por idade,
por sexo, por cor de pel, por vestimenta, etc.) e será precisa unha explicación que lles
axude a entender conceptos como a orixe, raza, cultura, nivel social, etc.
Entre os contidos deste bloco acharedes un arquivador de imaxes co nome “Iguais a...”,
que poderedes completar xunto con fotografías locais e outras relacionadas coa orixe
das cativas e cativos da aula.

FICHAS:

Iguais a...

Agora Toca… TICTOGRAMAS
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2. O xogo das cores
Precisarás tantos autocolantes coma participantes, de 4 cores moi diferentes
entre elas: por exemplo, vermello, azul, amarelo e negro. E 3 autocolantes máis en
tonalidades diferentes dunha quinta cor diferente ás catro anteriores, por exemplo o
verde. Podes facer os teus propios autocolantes coloreando papel adhesivo branco e
despois recortándoos.
A dinámica é sinxela e consiste en formar grupos en base a un autocolante colocado
na fronte. Para iso, sitúa a toda a clase en círculo cos ollos pechados e coloca
aleatoriamente un autocolante na fronte de cada nena e neno. Despois pídelles que,
sen falar, formen grupos segundo a pegatina que lles tocase, sen facer referencia á cor
nin lles deas unha pauta de orde posíbel.
Cando os grupos estean feitos, podes abrir un pequeno debate:
• Cal foi o criterio para formar os grupos? Por que?
• É moi habitual que os grupos se formen en base á cor e a que esta sexa a mesma,
non había outros criterios posíbeis, como por exemplo o arco da vella?
• Por que nos achegamos a quen máis se nos asemella?
• É moi probábel que os que leven os autocolantes verdes queden fóra dos grupos e
non fagan un propio por non verse iguais. Que pensaron e sentiron as nenas e nenos
que quedaron sen grupo? Que pensaron os demais? Déronse conta? Aseméllase ó
que acontece na vida real: discriminación, etc.?
Fonte:
Paco Cascón e Carlos Martín Beristain
A alternativa do xogo
ISBN: 84-8198-065-X

WEDU RECOMENDA...

En ayudaenaccion.org/wedu acharedes curiosidades,
bandas deseñadas e fotografías de Wedu visitando
lugares e persoas moi diferentes. Podedes empregar
estes recursos a fin de complementar a túa clase.
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Educación Primaria (de 9 a 12 anos)

1. Cine-Fórum PDA
Proxecta unha sesión de cinema na aula, cunha selección de curtametraxes do
proxecto “Pequenos Debuxos Animados”
http://pda-films.com/
Propoñémoste 4 títulos que amosan a realidade vista a través dos ollos dun cativo ou
cativa en 4 lugares e culturas moi diferentes entre elas:
•
•
•
•

“Los hijos de Ayllu”, Perú.
“Los niños del batey”, República Dominicana.
“La ciudad sucia y maravillosa”, Arxelia.
“Otro cuento chino”, China.

Após a visualización, abre un debate coas cativas e cativos da aula sobor o que veñen
de ver: son cativos e cativas iguais a eles?, son diferentes?, por que? Podes pedir a
colaboración dos alumnos e alumnas procedentes de países similares aos das curtas
proxectadas.
Emprega a ficha coas dúas propostas que te suxerimos a fin de complementar esta
actividade: “Concédeme unha entrevista?” e “Cartaces de cinema.

FICHA:

Cine-Fórum PDA

Agora Toca… TICTOGRAMAS

9

2. As palabras máis antigas do mundo
A “Lista Swadesh” foi creada polo lingüista Morris Swadesh en 1950 e recolle cen
palabras comúns existentes en calquera lingua humana e que foron empregadas
desde a orixe da nosa especie ata hoxe por todas as culturas do mundo:
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Swadesh#Lista_de_100_palabras
Proponlle a toda a aula que descubran qué palabras cren que son esas cen. Cando
rematen, comparade as palabras que xurdiron coas que contén a lista. Que observan?
Axúdalles a entender que moitos termos que parecen comúns a todas as culturas
son préstamos que as persoas nos fixemos ao longo da Historia. Por exemplo, ata
a chegada a América de Cristóbal Colón, a palabra “cabalo” non se coñecía no
continente americano porque non existían ese animais alí. Por entón foi tamén cando
no continente europeo se coñeceron a “pataca” e o “tomate”.
Buscade xuntos máis exemplos.
Por último, proponlles que compoñan a súa lista coas vinte palabras que cren que
poderían axudar a fomentar a convivencia e o respecto entre persoas procedentes
de diversas culturas.
Para finalizar, pídelles que lle dean unha forma bonita botando man da ferramenta en
liña para crear e editar nubes de palabras “ABCYA Word Clouds”:
http://www.abcya.com/word_clouds.htm

WEDU RECOMENDA...

En ayudaenaccion.org/wedu acharedes curiosidades,
bandas deseñadas e fotografías de Wedu visitando
lugares e persoas moi diferentes. Podedes empregar
estes recursos a fin de complementar a túa clase.
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Educación Secundaria (de 12 a 16 anos)

1. Video DJ Clandestino
Organiza cos teus alumnos e alumnas unha sesión de música e vídeo; proponlles
o seguinte plan: crear unha nova versión do vídeo “Clandestino” de Manu Chao,
mesturando diferentes vídeos de Youtube.
Para facelo, deberás de contar con varias computadoras conectadas a internet, un
proxector e uns altofalantes.
Organízaos por grupos derredor a cada computadora e pídelles que busquen a letra
da canción para lela sen música. Pregúntalles sobor o seu contido: de quen fala?, a que
persoas fai referencia?, que lugares e orixes cita?, onde está Babylon?, etc.
Despois proxecta o vídeo oficial realizado polo artista. Nel aparecen rostros de
persoas de aspectos moi diferentes, algunhas ás que se lles identifica sempre como
inmigrantes e outras non. Propón unha reflexión sobor o tema e deixa que as túas
alumnas e alumnos se expresen.
Agora cada grupo debe de compoñer un vídeo novo. Consiste en buscar fragmentos
doutros vídeos, que non teñen por qué ser de música, que axuden a entender e
representar o contido da canción “Clandestino”, que soará de fondo.
Cada grupo ten que pórse de acordo no enfoque que lle dará ao seu vídeo
(informativo, artístico, creativo, literal, etc.) e anotar a orde dos vídeos que vai lanzar
namentres soa a canción. O mellor é abrir tantas xanelas no navegador como vídeos
vaiamos empregar e telos en pausa no momento exacto que interesa emitir. O vídeo
orixinal mantense soando por debaixo sen que se amose a súa imaxe, e mentres soa
aparecen proxectadas as imaxes dos vídeos que seleccionásemos.
Se na aula non tedes varias computadoras podedes escoitar a canción, anotar a letra
no encerado e crear cada vídeo-clip pensando no seu contido por grupos e debuxando
o seu storyboard, ou secuencia de escenas.

Agora Toca… TICTOGRAMAS
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2. Realidade manipulada
Esta dinámica ten como obxectivo visualizar a cultura occidental estandarizada que
se transmite a través dos anuncios de publicidade e dos medios de comunicación,
para entender que estas imaxes non son un bo exemplo da realidade na que vivimos.
Tamén por grupos e en torno a unha computadora conectada a internet, navega coa
clase dentro dun banco de imaxes en liña para usos profesionais como “Fotolia”:
https://es.fotolia.com
No buscador, selecciona a caixa Fotos e busca diferentes termos que inclúan a
persoas. Por exemplo, “familia feliz”, “equipo directivo”, “médico”, “docente”, “cativos
e cativas xogando”...
• Que teñen en común case todas as imaxes?
• Atopastes moitas persoas de razas ou etnias diferentes?
• E de diferentes culturas ou realidades sociais?
• Credes que estas imaxes transmitirían os conceptos que buscastes a persoas
doutras culturas, ou que viven realidades distintas á nosa?
Repetide o experimento cos libros de texto: fixádevos nas imaxes e analizade qué grao
de diversidade cultural e funcional reflicten.
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3.
PROPOSTA
PARA FACER
EN FAMILIA
De onde veñen os nomes?
Na nosa sociedade, o nome que a nosa familia nos pon ao nacer é unha elección que
case sempre responde a un gusto persoal (porque soa ben, é curto, é precioso, etc.),
ou ten unha razón emotiva (porque un antepasado chamábase igual, porque é típico
desta terra, porque nos gustaba esa persoa, etc.).
Todos os nomes propios teñen unha orixe e un significado, que se remonta no tempo
e convídanos a pensar de forma positiva nun mundo de persoas de diferentes lugares
e culturas, indo e vindo, mesturándose, prestando e tomando prestados nomes para
chamar ós seus descendentes.
En España atopamos nomes antigos de culturas xa desaparecidas (celta, romana,
mozárabe, maia, etc.); nomes recentemente creados, inspirados pola literatura, o
cinema ou os videoxogos; e nomes de poboadores que seguen a moverse no mundo
por moi distintas causas.
Por iso, preguntarlles ás familias sobor os nomes parécenos un bo exercicio para
demostrar que cando menos, neste senso, a nosa sociedade xa está inmersa nunha
enriquecedora interculturalidade.

Proponlle aos teus alumnos que leven á casa a ficha coa proposta
para facer en familia e que a devolva cuberta. Unha vez compiladas
todas as fichas, podedes crear un caderno ou libro en liña
(http://issuu.com) que ha servir como inspiración para todas aquelas
persoas que desexen buscar nomes para os seus bebés.
No programa educativo estaremos encantados de recibir estes bonitos
cadernos. Podes escribirnos a educacion@ayudaenaccion.org e
compartirémolos no blog.
Tamén podedes facer unha pequena e coidada edición para vendelo
a cambio dun donativo e contribuír así aos numerosos proxectos que
desenvolve Ayuda en Acción en España e outros moitos países.

Agora Toca… TICTOGRAMAS
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4.
ACCIÓN
COLECTIVA
FINAL
Os pictogramas como linguaxe universal
Agora Toca… TICTOGRAMAS contén unha acción colectiva, baseada no fomento
da interculturalidade e na “educación expandida”, que é unha corrente que presenta a
posibilidade de que “a aprendizaxe sucede en calquera momento e en calquera lugar”, de
forma que para educar combínanse elementos propios da educación formal, da educación
non formal e das ferramentas colaborativas que xorden grazas ao emprego das TIC.
Con esta acción colectiva final proponse superar a lingua como signo de identidade e
en moitos casos de exclusión, para trazar o mapa dun espazo a través de iconas sinxelas,
chamadas tamén pictogramas, que definan obxectos ou accións asociadas a el.
Para comprender o obxectivo que persegue esta acción, poñede na aula o vídeo do proxecto
social e colectivo “The Noun Project”, que acharedes traducido nesta páxina..*
https://vimeo.com/48846655.
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The Noun Project é unha comunidade dixital onde calquera persoa de calquera cultura
pode publicar iconas para expresar diferentes ideas, cousas ou situacións sen necesidade
de palabras.
Proponlle ás túas alumnas e alumnos que escollan un mesmo lugar do centro
educativo (clase, comedor, patio, ximnasio, biblioteca, etc.) e crea unha listaxe de
palabras (nomes, verbos, adxectivos, etc.) que axuden a entender ese espazo e que
despois traten de traducir cada palabra a unha icona, a poder ser empregando un
rotulador negro.
Non importa que outras clases ou grupos fagan o mesmo, porque despois pode ser
interesante comparar as iconas que cadaquén fixo da mesma idea.
Cando estean listos haberá que sinalizar o espazo colocando as follas de iconas á vista
e, de ser posíbel, preto daquilo que describan.
Convidade a outras persoas a visitar o lugar: poden ser outras clases ou cursos, as
vosas familias ou veciños do barrio se é que decidistes realizar ou ampliar a acción cara
o exterior do centro.
Por último, propoñémosvos que creades un perfil na web de The Noun Project e que
publiquedes as vosas propias iconas, explicando na vosa entrada quén sodes e qué é o
programa educativo Agora Toca... e convidámosvos a partillalo no blogue do programa
educativo compartindo a experiencia a través dun email a
educacion@ayudaenaccion.org.

* Construíndo unha lingua visual global
Ao principio, os humanos creamos os símbolos.
Símbolos que explicaban o mundo, resumían a Historia e axudábannos a comprender o paso do tempo.
Despois creamos as linguas e as cousas complicáronse.
Moitas palabras, un símbolo.
Os símbolos reparten cultura e comparten innovación, axúdannos a comprender o Universo e fan do noso
planeta un lugar mellor.
Por iso, a comunidade The Noun Project está a construír unha lingua visual global para axudar a coñecer
o mundo.
Unha lingua para entenderse en Nova Iorq, en Toquio, Blangladesh ou Brasil.
Unha lingua que permita unha doada e rápida comunicación, sen importar quen es ou onde estás.
Unha lingua que conecte á xente e salve vidas.
Unha lingua que contribúa a aumentar o progreso e transmita esperanza e igualdade.
Estamos a construír un silencio que fala máis forte cas palabras.
Unha lingua silenciosa e visíbel para o mundo.
Unha palabra e un símbolo á vez.
Un mundo e un símbolo á vez.

Agora Toca… TICTOGRAMAS
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Wedu ten amigas e amigos por todo o mundo
Viñeta extraída da banda deseñada “Wedu descubre el deporte”, de Gallego Bros para En Babia Comunicación, 2014.

Wedu está en Nova Delhi (India) xogando un partido de polo
cos seus tres amigos Balu, Kalu e Devendra.
Os amigos de Wedu falan en hindi. Que é o que máis te chama a atención do que ves no debuxo?
Coa axuda do teu profe, busca en internet cómo se di BOA SORTE en hindi e escríbeo nesta ficha.

wedu.ayudaenaccion.org

Agora Toca… Interculturalidade e integración nun mundo conectado

wedu.ayudaenaccion.org

Wedu ten amigas e amigos por todo o mundo
Viñeta extraída da banda deseñada “Wedu teletransporta el Banco Mundial”, de Gallego Bros para En Babia Comunicación, 2013.

Wedu está en Janamora (Etiopía) o lado do seu amigo Andoalem e do seu pai.
O idioma no que falan os amigos de Wedu chámase amárico.
Que é o que máis te chama a atención do que ves no debuxo?
Coa axuda do teu profe, busca en internet cómo se di BOS DÍAS en amárico e escríbeo nesta ficha.

Agora Toca… Interculturalidade e integración nun mundo conectado

Wedu ten amigas e amigos por todo o mundo

Viñeta extraída da banda deseñada “Bienvenido al mundo de Wedu”, de Gallego Bros para En Babia Comunicación, 2012.

Wedu está nos Andes (Perú) ao lado da súa amiga Shulla.
A amiga de Wedu é de orixe quechua.
Fíxate en cómo vai vestida. Que é o que máis chama a atención?
Coa axuda do teu profe, busca en internet cómo se di OLA en quechua e escríbeo nesta ficha.

wedu.ayudaenaccion.org
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Debuxa a Wedu vestido de…

Debuxei a Wedu co traxe típico de ________________________________ .

Agora Toca… Interculturalidade e integración nun mundo conectado

wedu.ayudaenaccion.org

Iguais a... (segundo pase)

Fotografías de Josep Giralt e Fernando del Prado (Etiopía), SMPUP (India), Ana García (Nicaragua), Iciar de la Peña (Vietnam) para Ayuda en Acción e Archivo Pexel (Bélgica).

Agora Toca… Interculturalidade e integración nun mundo conectado

Iguais a... ( primeiro pase)

Fotografías de Josep Giralt e Umar Farooq para Ayuda en Acción e Jay Mandri e Sarah Klockars de Open Photo.

wedu.ayudaenaccion.org
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Cine-Fórum PDA
Concédeme unha entrevista?

Cartaces de cinema

Converte a clase en todo un festival de cinema. Por parellas,
uns farán de directores/as da curta que vides de ver e outros
de xornalistas.

Proponlle á clase formar grupos e realizar un novo cartaz para
a curtametraxe que escollan, empregando a técnica de collage
e empregando fotografías no canto de debuxos.

Cada vez que finalice unha curtametraxe, haberá que
teatralizar diante da clase unha entrevista na que o xornalista
lle pregunte ao director/a polos motivos que lle levaron a
realizar a película e qué agarda tirar dela.

Para iso, terán que buscar en internet imaxes relacionadas co
lugar do que se fala na curtametraxe e cos diferentes aspectos
que nel se tratan: expresións locais, ocupación das familias,
xogos infantís, comidas típicas, etc.
Os cartaces poden estar feitos en soporte dixital con algún
programa de edición de imaxes, debuxo e deseño.
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Proposta para facer en familia
Agora Toca… é un programa educativo de Ayuda en Acción que
pretende envolver 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 focalizadas na reflexión e na promoción dos
Dereitos Humanos.
TICTOGRAMAS aborda a temática da interculturalidade e da
integración a través da tecnoloxía, e quere pór de manifesto a
necesidade de convivir nun mundo no que se respecte a orixe, a
cultura e as crenzas de todas as persoas.
A vosa/o filla/o está a traballar este tema nas aulas. Por iso
convidámosvos a seguir reflexionando na casa con esta sinxela
actividade. Grazas pola vosa colaboración!

Escribe o teu nome en maiúsculas:

Marca qué tipo de nome é:
Masculino

Feminino

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

O meu nome é de orixe:
Cubre a ficha co teu/s nome/s, a súa orixe e
qué significan.
Recorta a ficha pola liña de puntos e pola
outra cara, fai unha redacción describindo o
motivo polo que te chamaron así.
Pregúntalle á túa familia e investiga en
internet.

O meu nome significa:

Mixto

Ayuda en Acción é unha organización internacional de cooperación ó
desenvolvemento.
Levamos 34 anos traballando para mellorar as condicións de vida das
comunidades máis empobrecidas e promovendo a defensa da aplicación
efectiva dos dereitos humanos.
Facemos máis de 100 programas de desenvolvemento integral e sostible e
campañas de sensibilización e incidencia política, beneficiando a 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 persoas
xustas e solidarias.

Segue todas as novidades
de Agora Toca… en:

programaeducativo.ayudaenaccion.org
EducacionAeA

@EducacionAeA

