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1.
PARA
ENFOCAR
O TEMA
Dereitos da Infancia: de recomendacións a leis
En 1989, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a Convención Internacional
sobre os Dereitos do Neno e desde entón préstase especial atención á infancia. Este
tratado, composto por 54 artigos, considera aos Estados legalmente responsables da
falta de atención cara ás necesidades da infancia e establece estándares mínimos e
internacionalmente aceptados para o seu desenvolvemento e dignidade.
Na década dos 90, España foi un dos primeiros países en asinar a Convención sobre os
Dereitos do Neno e a Nena (CDN), que despois pasaría a converterse no tratado
internacional máis ratificado da historia. O gran avance que supoñía este texto legal
respecto das declaracións anteriores sobre os Dereitos do Neno e os Dereitos
Humanos é que os seus artigos deixaban de ser meras recomendacións morais para
converterse en leis de obrigado cumprimento para os países asinantes.
Desde Ayuda en Acción quereriamos dicir que “iso cambiouno todo”, pero non foi así.
É certo que se visibilizaron máis os problemas da infancia e da adolescencia en países
onde antes non se sabía nada, que se crearon protocolos para tratar de frear a
explotación sexual e a escravitude laboral que afectan a miles de nenas e nenos no
mundo, que se comezou a falar de empoderar á infancia para que no fose só obxecto
senón suxeito de dereitos... Pero as nenas, os nenos e as/os adolescentes seguen
sendo a poboación máis vulnerable en momentos de crises humanitarias, económicas
e medioambientais. As guerras, a fame e os desastres naturais non fan máis que
lembrarnos con máis forza a necesidade de coñecer e defender uns dereitos que son
de todos/as e para todos/as, sexan quen sexan, estean onde estean.

Nenos, nenas e adolescentes que queren cambiar o mundo
Hai pequenos xestos que enchen de esperanza a loita polos Dereitos da Infancia. En
2014, Malala Yousafzai foi nomeada Premio Nobel da Paz. Por primeira vez, unha nena
recibía este galardón e obtívoo por defender o seu dereito a recibir unha educación e
non ser discriminada por razón de xénero. Malala converteuse xa en todo un símbolo
do século XXI, no que a loita polos dereitos da infancia no mundo pode ter como
protagonistas aos propios nenos, nenas e adolescentes. Nesta unidade queremos
salientar un enfoque centrado na discriminación por xénero que sofren as nenas como
colectivo desfavorecido por partida dobre en moitos lugares do mundo.

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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2.
METODOLOXÍA
OBXECTIVOS
E DATAS
Metodoloxía

Agora toca... TEMOS UN TRATO é unha proposta educativa con distintas actividades
baseadas na promoción dos Dereitos da Infancia e da Adolescencia no mundo para
contribuír ao empoderamento dos nenos, as nenas e os/as adolescentes e convertelos en protagonistas da construción dun mundo máis xusto e igualitario.

A continuación atoparedes distintas actividades adaptadas a cada grupo de idade
para desenvolver dentro da aula como traballo en equipo e diversas propostas para
facer en familia. Todas elas foron pensadas para que os nenos, as nenas e os/as
adolescentes poidan participar de maneira activa e creativa, co apoio dos/as
compañeiros/as, os/as docentes e a familia.

Ao rematar cada etapa educativa reflectida na guía atoparedes fichas
complementarias para realizar algunhas das actividades. Desta forma, pretendemos
facilitarvos o traballo de preparar o desenvolvemento das mesmas.
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Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Obxectivos
•

Fomentar o coñecemento e a comprensión dos Dereitos da Infancia e da Adolescencia como marco de respecto e de convivencia na nosa sociedade, previr a súa
vulneración e dar recursos a nenos, nenas e adolescentes para identificar e denunciar estes casos.

• Dar a coñecer outras realidades de nenas e nenos no mundo, onde se vulneran
moitos dos Dereitos da Infancia e onde en numerosas ocasións este feito vese
agravado pola discriminación de xénero.
• Potenciar a participación e a cooperación das comunidades educativas coa implicación dos/das docentes, o alumnado e as familias.

Datas
Suxerímosvos traballar nesta proposta preto da data do 20 de novembro, na que se
celebra o Día Internacional dos Dereitos da Infancia, aínda que tamén é adecuada
noutras datas como por exemplo o 10 de decembro, o Día dos Dereitos Humanos, ou
o 15 de maio, o Día Internacional das Familias.

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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3.
IDEAS
PARA FACER
NA CLASE
EDUCACIÓN INFANTIL (DE 0 A 3 ANOS)
Descrición
O obxecto destas actividades é acercar e poñer en coñecemento da comunidade
educativa do alumnado de 0-3 anos (alumnas, alumnos, profesorado e familia) os
Dereitos da Infancia.
Demostrar a súa importancia e, na medida do posible, intentar que o alumnado de
forma sinxela saiba da súa existencia e os aprenda e comprenda.
De todos os Dereitos da Infancia, ímonos centrar nas actividades dos máis próximos
ás súas vivencias. Traballaremos en 6 dereitos e nomearémolos dunha maneira fácil e
comprensible para os nenos e as nenas:

•
•
•
•
•
•

Dereito a ir á escola infantil para aprender e xogar.
Dereito a comer.
Dereito a vivir nunha casa.
Dereito a ir ao médico/a se estou enfermo/a.
Dereito a ter roupa para ir vestido/a.
Dereito a ser amado/a.

Obxectivos xerais
Fomentar a empatía, poñerse no lugar do outro, que o alumnado se aproxime ao
significado de cada un dos dereitos abordados.
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Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Educación Infantil (de 0 a 3 anos)
años)

Actividad 1.1.Somos
gusta.
Actividade
Somosinfancia
infanciayenos
gústanos.
Obxetivos
Objetivos
Que
o/a neno/a describa obxectos.
?cSSZ\W]ORSaQ`WPO]PXSb]a
Que
o/a neno/a exprese as súas vivencias.
?cSSZ\W]OSf^`SaSacadWdS\QWOa
Que
o/a neno/a escoite as intervencións dos/as seus/súas compañeiros/as.
?cSSZ\W]OSaQcQVSZOaW\bS`dS\QW]\SaRSacaQ][^OS`]aOa
?cSSZ\W]OcbWZWQSZ]a[ObS`WOZSagb{Q\WQOa^ZtabWQOa^`]^cSabO^O`ORSQ]`O`SZ
Que
o/a neno/a utilice os materiais e técnicas plásticas propostas para decorar o cartel
cartel
del corazón.
do
corazón.
• Que
?cSSZ\W]OaSOQO^OhRSS[^ObWhO`Q]\aWbcOQW]\Sab`WabSa_cS^cSRS\]Qc``W`ZSa
o/a neno/a sexa capaz de empatizar con situacións tristes que se lles poidan ocorrer
 a
O]b`]a\W]aOa
outros/as nenos/as.
•
•
•
•

Materiais
Materiales
• Obxectos
Objetos que
representen
estos
derechos:
casitas, camas de
que
representen
estes
dereitos:juguetes,
xoguetes,almuerzos,
xantares, casiñas,
 para
ZOaWSabOXcUcSbSaaW[PZWQ]aRS[{RWQ]aOa`]^OW[tUS\SaRSSaQcSZOa
durmir a sesta, xoguetes simbólicos de médicos/as, roupa, imaxes de escolas,
un corazón debuxado
dibujado oou
deun
peluche…
peluche...
• Pinturas, ceras, gomets…
Cualquier
elementoque
quesirva
sirvapara
paradecorar
decoraroelcartel.
cartel.
gomets... Calquera elemento
• Cartel cun
con corazón
un corazón
grande.
El cartel
por cara
una cara,
la frase
“TENGO
grande.
O cartel
terátendrá
por unha
a frase
“TEÑO
DEREITO A...”
DERECHO
y por
la otra cara
un corazón
bajo
la frase
“…SER AMADO”.
e
pola outraA…”
cara
un corazón
grande
debaixogrande
da frase
“...SER
AMADO”.

Tempo
Tiempo
Dúassesiones
sesións de 25
Dos
25 minutos.
minutos.

Agora
Toca…
Ahora
Toca…
TENEMOS
TEMOS UN TRATO
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Educación Infantil (de 0 a 3 anos)

Desenvolvemento
A actividade está dividida en tres partes:
1ª parte: en primeiro lugar, imos familiarizar o alumnado cos Dereitos da Infancia. Para
facelo, estaremos sentados/as en asemblea, cos obxectos citados anteriormente no
centro. A mestra ou o mestre comezará a realizar algunhas preguntas sobre os obxectos presentados.
• Gústavos xogar? Cal é o voso xogo favorito? Que é este xoguete? E este outro?
Aquí na escola infantil, pasádelo ben? Divertídesvos? Tedes amigos e amigas?
Como se chama a vosa profe ou o voso profe? DEREITO Á EDUCACIÓN.
• Cal é a vosa comida preferida? Quedades a comer na escola? Podemos ver o teu
xantar de hoxe? Quen cociña na casa: papá, mamá ou ámbolos dous? Axudades a
preparar algunha comida? DEREITO Á ALIMENTACIÓN.
• Onde vivides? Como é a vosa casa? Con quen vivides na vosa casa? Compartides o
cuarto con algún irmán ou irmá? DEREITO A UNHA VIVENDA.
• Estivestes maliños algunha vez? Quen vos coida cando vos doe a tripa? Fostes
algunha vez ao médico/a? Para que serven os médicos e as médicas e os hospitais?
Se caedes ou dádesvos un golpe, cúravos alguén? Quen? DEREITO Á SANIDADE.
• Tedes roupa? Como se chama esta peza de roupa? Para que serve? Tedes mantas
na casa? DEREITO A TER ROUPA.
2ª parte: agora que xa coñecen algúns dos seus dereitos, pasamos a centrarnos no
Dereito a ser amado/a. Para facelo, xogaremos a “A min gústame...”.
Ensinaremos a ficha do corazón grande e preguntaremos:
• Alguén sabe que é isto?
• Un corazón!
• Oh, moi ben. Pois entón a min gústame... Que me queiran!
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Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Educación Infantil (de 0 a 3 anos)
años)

Podémolo repetir con varios obxectos para que aprendan a mecánica do xogo e
Actividad 1. Somos infancia y nos gusta.
logo, cando digamos a frase “Pois entón a min gústame...” deixar que a completen eles mesmos.
PorObjetivos
último, cando teñamos interiorizado a actividade, podemos pintar a ficha do
corazón, decorala, etc. e que o alumnado a leve para a casa.
 parte:
?cSSZ\W]ORSaQ`WPO]PXSb]a
3ª
por último, traballamos con eles a empatía e facemos que se poñan
no
do outro. Para axudalos a entender que eles teñen satisfeitos estes
 lugar
?cSSZ\W]OSf^`SaSacadWdS\QWOa
dereitos
pero que non todos os nenos e nenas teñen a mesma sorte (ben
 ?cSSZ\W]OSaQcQVSZOaW\bS`dS\QW]\SaRSacaQ][^OS`]aOa
noutros
países ou incluso dentro da súa mesma localidade), se formularán
 ?cSSZ\W]OcbWZWQSZ]a[ObS`WOZSagb{Q\WQOa^ZtabWQOa^`]^cSabO^O`ORSQ]`O`SZ
preguntas
do tipo:
cartel del corazón.
 ?cSSZ\W]OaSOQO^OhRSS[^ObWhO`Q]\aWbcOQW]\Sab`WabSa_cS^cSRS\]Qc``W`ZSa
• Que pasaría...
 O]b`]a\W]aOa
• se non houbese escolas?
• se non tivésemos xoguetes?
• se non tivésemos comida?
• se non tivésemos pantalóns, camisetas, etc.?
• E se nos fixésemos moito dano e non nos curase ninguén?

Materiales

Pois a algúns
nenos e nenas
lles pasa isto
e están
tristes. Iso
gústavos?
 Objetos
que representen
estos derechos:
juguetes,
almuerzos,
casitas,
camas de
 ZOaWSabOXcUcSbSaaW[PZWQ]aRS[{RWQ]aOa`]^OW[tUS\SaRSSaQcSZOa
un corazón dibujado o de peluche…
 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.
 Cartel con un corazón grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO
DERECHO A…” y por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.

Tiempo
Dos sesiones de 25 minutos.

Agora
Toca…
TEMOS UN TRATO
Ahora
Toca…
TENEMOS
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Educación Infantil (de 0 a 3 anos)
años)

Actividad
tengo
derecho
a bailar!
Actividade2.2.¡También
Tamén teño
dereito
a bailar!
Objetivos
Obxectivos
• ?cSSZ\W]OQ]\]hQOZOQO\QW\RS@]R`WU]6S``S`O
Que o/a neno/a coñeza a canción de Rodrigo Herrera.
• ?cSSZ\W]ORWaT`cbSgPOWZSZOQO\QW\
Que o/a neno/a goce e baile a canción.

Materiales
Materiais
• Reproductor
demúsica
músicaeyencerado
pizarra digital
u ordenador.
Reprodutor de
dixital
ou ordenador.

Tiempo
Tempo
20-30 minutos.

Desarrollo
Desenvolvemento
llesmostrará
amosará el
o vídeo da
sobre
oslos
Dereitos
da Infancia
de Rodrigo
Herrera:
Se les
de canción
la canción
sobre
Derechos
de la Infancia
de Rodrigo
https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI.
Se non dispón
encerado
ou
Herrera:
Vbb^a(eeeg]cbcPSQ][eObQV-d+f<GB=M`eT_7.
Si no sededispone
de pizarra
proxector,
nunenreprodutor
de música.
Falarase
sobre a sobre
canción,
sobre se
o
proyector,seseescoitará
escuchará
un reproductor
de música.
Se hablará
la canción,
lles gusta
o ritmo,
seritmo,
lles apetece
bailala.bailarla.
PódeseSe
reproducir
dúas ou tres
sobre
si les
gusta el
si les apetece
puede reproducir
dosveces.
o tres veces.
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Derechos
deInfancia
la Infancia
la Adolescencia
Dereitos da
e day Adolescencia

Educación Infantil (de 0 a 3 años)

Despois, será o momento de deixar que os nenos e nenas se movan libremente
e dancen ao ritmo da canción. Pódese propoñer algunha coreografía sinxela
como collerse das mans nun círculo ou por parellas. Darase liberdade para que
os nenos e as nenas expresen o que senten nese momento co seu corpo e os
seus xestos.
Pódese poñer a canción á saída da escola para que as familias tamén escoiten.
Canción dos Dereitos da Infancia
Se todos queremos o mundo cambiar
E ver aos nenos xogar e estudiar
Todos debemos saber
Que hai dereitos que debes coñecer
E vouchos dicir
Teño dereito a nacer
E nun país aprender
Teño dereito a estudar
E a xogar nalgún lugar
REFRÁN
Cando enferme, a ver a un doutor

E a unha familia que me dea amor
Teño dereito á seguridade
E que ninguén me vaia pegar
REFRÁN
Son moi pequeniña para traballar
Estar na rúa en vez de estudar
É moi perigoso e pódese evitar
Que algo malo me vaia pasar
REFRÁN
E vouchos dicir (x 5)

Autor: Rodrigo Herrera
Ligazón: https://youtu.be/xNYTO_rwfqII
Atoparás máis recursos como este no apartado 5 desta guía.

#tenemosuntrato
Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org e cóntanos
que tal foi a actividade na vosa escola. Compartirémolo
co resto da comunidade educativa de Ayuda en Acción en
programeducativo.ayudaenaccion.org

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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EDUCACIÓN INFANTIL (DE 3 A 6 ANOS)
Descrición
As seguintes actividades teñen como obxectivo achegar á infancia o concepto de
dereito e familiarizala cos Dereitos da Infancia máis sinxelos de comprender para a súa
idade a través do xogo, utilizando para facelo obxectos e imaxes.
A primeira actividade repasa seis Dereitos da Infancia, mentres que a segunda actividade relaciona eses mesmos dereitos con outros lugares do mundo e pon aos alumnos e
ás alumnas na situación doutros nenos e nenas.
Ambas actividades deben realizarse na orde establecida.
A maioría dos obxectos e materiais que se utilizan na primeira actividade son reutilizables na segunda.

Obxectivos xerais
Fomentar a empatía, poñerse no lugar do outro, que o alumnado se aproxime ao
significado de cada un dos dereitos abordados.
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Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Educación Infantil (de 3
0 a 63 anos)
años)

Actividade1.1.Somos
Gardoinfancia
os meusydereitos
en caixas.
Actividad
nos gusta.
Obxectivos
Objetivos
•

•





•
•

Familiarizar o alumnado co concepto de dereito.
?cSSZ\W]ORSaQ`WPO]PXSb]a
Que o alumnado entenda que tamén ten dereitos.
?cSSZ\W]OSf^`SaSacadWdS\QWOa
?cSSZ\W]OSaQcQVSZOaW\bS`dS\QW]\SaRSacaQ][^OS`]aOa
?cSSZ\W]OcbWZWQSZ]a[ObS`WOZSagb{Q\WQOa^ZtabWQOa^`]^cSabO^O`ORSQ]`O`SZ
cartel del corazón.
?cSSZ\W]OaSOQO^OhRSS[^ObWhO`Q]\aWbcOQW]\Sab`WabSa_cS^cSRS\]Qc``W`ZSa
O]b`]a\W]aOa
6 caixas de zapatos (ou recipientes de calquera tipo).
6 obxectos:
• Mandarina (ou calquera outra froita).
• Borrador e xiz.
• Venda.
• Chaves da casa.
Objetos
representen estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de
• Luvasque
e paraugas.
ZOaWSabOXcUcSbSaaW[PZWQ]aRS[{RWQ]aOa`]^OW[tUS\SaRSSaQcSZOa
• Un peluche (ou algo de clase que ilustre o cariño).
un corazón dibujado o de peluche…
6 fotos ou debuxos de:
Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.
• Alimentos.
Cartel
conadulta
un corazón
grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO
• Persoa
traballando.
DERECHO
A…”
y
por
la
otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.
• Medicamento.
• Casa.
• Roupa.
• Familia.
Pegamento de barra ou cinta adhesiva.

Materiais

Materiales



•



•

Tiempo

Dos sesiones de 25 minutos.

Agora
Toca…
TEMOS UN
Ahora
Toca…
TENEMOS
UN TRATO

13
7

Educación Infantil (de 3 a 6 anos)

Tempo
Dúas sesións de 25 minutos

Desenvolvemento
A actividade consiste en facer ao alumnado identificar cales son as súas
obrigacións diarias coas persoas do seu ambiente familiar, cívico e escolar para
posteriormente comprender as obrigacións que a súa familia, o seu ambiente e o
seu colexio teñen con eles e elas.
Para logralo, en lugar de palabras utilizaremos obxectos cos que os nenos e as
nenas conviven diariamente. Estes obxectos representarán dereitos que introduciremos en caixas.
Durante os días previos á actividade, o grupo ou a clase pode buscar caixas de
zapatos (ou outro tipo de recipiente), tamén as imaxes ou debuxos (ou incluso
pódenos facer eles mesmos) que require a actividade.
Con todos os materiais necesarios na clase, as caixas dispóñense en liña no chan.
Os nenos e as nenas sentan enfronte das caixas. O/a docente ten preto unha bolsa
cos seis obxectos. A medida que saca un, o alumnado debe expresar o que ese
obxecto significa. A través destes obxectos, o/a docente conduce aos nenos e
nenas ao terreo das obrigacións diarias na casa ou no colexio.
O/a docente e o alumnado completarán as seis caixas e despois poderán
desordenalas e revisalas para lembrar que dereito se garda en cada caixa.
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Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Educación Infantil (de 3
0 a 63 anos)
años)

Descrición
do contido
das caixas:
Actividad
1. Somos
infancia y nos gusta.

Objetivos
Dereito dos nenos e nenas a alimentarse
Caixa

1

Caixa

2

Caixa

3






OBXECTO: mandarina (ou calquera froita). Comer para medrar, estar san/sa, ter enerxía, etc.

?cSSZ\W]ORSaQ`WPO]PXSb]a
DEREITO DA INFANCIA RELACIONADO: os nenos e nenas necesitan alimentos para crecer
fortes e sans.
?cSSZ\W]OSf^`SaSacadWdS\QWOa
UNHA OBRIGACIÓN NA CASA: “debo comer sen protestar”.
?cSSZ\W]OSaQcQVSZOaW\bS`dS\QW]\SaRSacaQ][^OS`]aOa
?cSSZ\W]OcbWZWQSZ]a[ObS`WOZSagb{Q\WQOa^ZtabWQOa^`]^cSabO^O`ORSQ]`O`SZ
Un/unha voluntario/a mete a mandarina na caixa e outro pega con pegamento a foto
dunsdel
alimento/s
na parte frontal da caixa.
cartel
corazón.
 ?cSSZ\W]OaSOQO^OhRSS[^ObWhO`Q]\aWbcOQW]\Sab`WabSa_cS^cSRS\]Qc``W`ZSa
 O]b`]a\W]aOa

Dereito dos nenos e nenas a non traballar

Materiales
OBXECTO: borrador e xiz. Profesión docente, arquitecta, doutora, electricista, perruqueiro, etc.
DEREITO DA INFANCIA RELACIONADO: os nenos e as nenas estudan, pero non deben traballar.
UNHA OBRIGACIÓN NA CASA: “debo estudar e aprender para poder traballar cando sexa maior”.

 Objetos que representen estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de
Un/unha voluntario/a mete o borrador na caixa e outro pega co pegamento a foto dunha persoa
 ZOaWSabOXcUcSbSaaW[PZWQ]aRS[{RWQ]aOa`]^OW[tUS\SaRSSaQcSZOa
traballando na parte frontal da caixa.
unadulta
corazón
dibujado o de peluche…
 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.
 Cartel con un corazón grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO
DERECHO A…” y por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.

Dereito dos nenos e nenas a saúde

OBXECTO: vendas. Estar enfermo/a, repouso, febre, médica, inxección, vacinas, etc.
DEREITO DA INFANCIA RELACIONADO: os nenos e as nenas que están enfermos/as deben
ter coidados médicos.
UNHA OBRIGACIÓN NA CASA: “debo quedar na cama cando me sinto mal”.

Tiempo

Dos sesiones
de 25 minutos.
Un/unha voluntario/a
mete as vendas na caixa e outro pega co pegamento a foto
dun medicamento (ou un/unha médico/a) na parte frontal da caixa.

Agora
Toca…
TEMOS UN
UN TRATO
TRATO
Ahora
Toca…
TENEMOS

15
7

Educación Infantil (de 3 a 6 anos)

Dereito dos nenos e nenas a unha vivenda

Caixa

4

OBXECTO: chaves. Unha casa, un teito, estar cuberto, un lugar onde poder durmir, etc.
DEREITO DA INFANCIA RELACIONADO: os nenos e as nenas deben ter unha casa para
vivir, digna e confortable.
UNHA OBRIGACIÓN NA CASA: “non debo saír da miña casa sen avisar á miña familia ou a
unha persoa maior”.
Un/unha voluntario/a mete as chaves na caixa e outro pega con pegamento a foto
dunha casa na parte frontal da caixa.

Dereito dos nenos e nenas á roupa

Caixa

5

OBXECTO: luvas. Frío, roupa, estar quentiño/a, abrigo, vestido, etc.
DEREITO DA INFANCIA RELACIONADO: os nenos e as nenas necesitan roupa para
vestirse adecuadamente e non pasar frío.
UNHA OBRIGACIÓN NA CASA: “debo aprender a vestirme só/soa pola mañá”.
Un/unha voluntario/a mete as luvas na caixa e outro pega con
pegamento a foto dunha peza de roupa na parte frontal da caixa.

Dereito dos nenos e nenas a ser amados e protexidos

Caixa

6

16

OBXECTO: peluche. Corazón, amor, familia, cariño, coidados, protección, etc.
DEREITO DA INFANCIA RELACIONADO: os nenos e as nenas necesitan da
súa familia, que os queiran e que os coiden.
UNHA OBRIGACIÓN NA CASA: “debo portarme ben co meu pai, a miña
nai e os meus irmáns/as miñas irmás”.
Un/unha voluntario/a mete o peluche na caixa.

Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Educación Infantil (de 3
0 a 63 anos)
años)

Actividade1.2.Somos
Abre ainfancia
caixa dos
teus
dereitos.
Actividad
y nos
gusta.
Obxectivos
Objetivos
•

•


•


Familiarizar o alumnado con 6 Dereitos da Infancia.
?cSSZ\W]ORSaQ`WPO]PXSb]a
Que comprendan que noutros países existen menores en situacións
?cSSZ\W]OSf^`SaSacadWdS\QWOa
moi diferentes e que empaticen con eses nenos e nenas.
?cSSZ\W]OSaQcQVSZOaW\bS`dS\QW]\SaRSacaQ][^OS`]aOa
Que adquiran conciencia sobre a desigualdade de xénero.
?cSSZ\W]OcbWZWQSZ]a[ObS`WOZSagb{Q\WQOa^ZtabWQOa^`]^cSabO^O`ORSQ]`O`SZ
cartel del corazón.
 ?cSSZ\W]OaSOQO^OhRSS[^ObWhO`Q]\aWbcOQW]\Sab`WabSa_cS^cSRS\]Qc``W`ZSa
 O]b`]a\W]aOa

Materiais

• Usaranse os mesmos materiais que na actividade anterior
e engadiremos os seguintes:
• Fotos ou debuxos (aportados polo alumnado):
• Un neno comendo.
• Unha nena coa súa familia.
nenarepresenten
estudando.estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de
• Unha que
 Objetos
• Un neno coidado por unha médica.
 ZOaWSabOXcUcSbSaaW[PZWQ]aRS[{RWQ]aOa`]^OW[tUS\SaRSSaQcSZOa
nena
abrigada
xogando
coa neve.
• Unha
un
corazón
dibujado
o de
peluche…
Un
neno
abrazado
pola
súa
familia.
•
 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.

Materiales

Fotos ou
debuxos
(aportados
poloEl
profesorado):
• Cartel
con
un corazón
grande.
cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO
• Unha nena
unha
adulta.grande bajo la frase “…SER AMADO”.
DERECHO
A…”traballando
y por la otracoma
cara un
corazón
• Unha nena coa súa familia.
• Unha nena estudando.
• Un neno coidado por unha médica.
• Unha nena coidando de seus irmáns e irmás.
• Unha nena enferma.
• Unha nena moi delgada.
Un nenode
sen
e nevando.
Dos• sesiones
25abrigo
minutos.
• Un neno nunha casa moi humilde (barro/teas).
• Unha nena soa e triste.

Tiempo

Ahora
Toca…
TENEMOS
Agora
Toca…
TEMOS UN TRATO

7
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Educación Infantil (de 3 a 6 anos)

Tempo
40 minutos.

Desenvolvemento
O alumnado vai intentar relacionar cada imaxe que o/a docente lle amose cunha das
caixas onde na actividade previa eles e elas mesmos/as gardaron un Dereito da Infancia.
Durante os días previos á actividade, o grupo ou clase debe traer debuxos que abarquen a temática das primeiras 6 imaxes que se detallan na listaxe. Deben ser debuxos
de nenos e nenas de calquera país, raza ou idade e nas situacións descritas ou similares. É importante que se respecten os xéneros dos debuxos que se especifican para
logo poder traballar a desigualdade de xénero.
O/a docente debe aportar fotografías de nenos e nenas en situacións difíciles de
desnutrición, frío ou enfermidade, que amosen a realidade doutros/as menores, mais
sen ser excesivamente duras ou tráxicas.
Cando temos todos os materiais preparados, as caixas dispóñense en liña, igual que
na actividade anterior, e o alumnado senta diante delas.
As caixas conteñen os obxectos que na actividade anterior os alumnos e alumnas
introduciran: mandarina, luvas, chaves, etc.
Paso 1: Identificar un dereito.
Un/unha voluntario/a saca da caixa o obxecto e lembra ao resto dos compañeiros e
as compañeiras o que significa o obxecto. Faise o mesmo co resto das caixas.

18

Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Educación Infantil (de 3
0 a 63 anos)
años)

• MANDARINA: o dereito dos nenos e nenas a alimentarse.
Actividad
1. Somos infancia y nos gusta.
• BORRADOR: o dereito dos nenos e nenas a ir á escola e a non traballar.
• VENDAS: o dereito dos nenos e nenas á saúde.

Objetivos

• CHAVES: o dereito dos nenos e nenas a vivir nunha casa.
• LUVAS: o dereito dos nenos e nenas a poder vestirse.
 ?cSSZ\W]ORSaQ`WPO]PXSb]a
• PELUCHE: o dereito dos nenos e nenas a ser amados e protexidos.
 ?cSSZ\W]OSf^`SaSacadWdS\QWOa
 ?cSSZ\W]OSaQcQVSZOaW\bS`dS\QW]\SaRSacaQ][^OS`]aOa
Paso
?cSSZ\W]OcbWZWQSZ]a[ObS`WOZSagb{Q\WQOa^ZtabWQOa^`]^cSabO^O`ORSQ]`O`SZ
2: Reter na memoria os 6 dereitos.
cartel del corazón.
Os debuxos aportados polas nenas e os nenos mestúranse. O/a docente saca o
 ?cSSZ\W]OaSOQO^OhRSS[^ObWhO`Q]\aWbcOQW]\Sab`WabSa_cS^cSRS\]Qc``W`ZSa
primeiro debuxo e os nenos e as nenas deben decidir a que caixa corresponde; esta
 O]b`]a\W]aOa
fase non debe levar moito tempo. Iranse introducindo nas caixas todos os debuxos.

Paso 3: Identificación con nenos e nenas en situacións diferentes.

Materiales

Para rematar de completar as caixas, o/a docente utiliza as súas fotografías e amósalas unha por unha. Deixa ás nenas e aos nenos que comenten a situación na que se
atopa
Objetos
que
estos derechos:
almuerzos,
casitas,
camas deo
o neno
ourepresenten
a nena protagonista
da foto.juguetes,
Estas imaxes
darán pé
para introducir
tema
ZOaWSabOXcUcSbSaaW[PZWQ]aRS[{RWQ]aOa`]^OW[tUS\SaRSSaQcSZOa
de que non todos os nenos e nenas viven nas mesmas casas nin se visten igual,
corazón
dibujado
o de peluche…
ninun
teñen
a mesma
alimentación,
etc.
 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.
 Cartel con un corazón grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO
Paso
4: Entender
concepto
de discriminación.
DERECHO
A…” yopor
la otra cara
un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.
O/a docente retoma algunhas das últimas imaxes colocadas nas caixas e realiza
sempre a mesma pregunta: “Este/a neno/a é diferente a nós?”
As respostas deben ser sempre: “Non”.
Outras ideas que se deben transmitir son:
“Os nenos e as nenas somos iguais, mais ás veces estamos en situacións moi difíciles
Dos sesiones de 25 minutos.
e diferentes”.
“Todos os nenos e nenas temos os mesmos dereitos”.

Tiempo

Ahora
Toca…
TENEMOS
UNTRATO
TRATO
Agora
Toca…
TEMOS UN

7
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Educación Infantil (de 3 a 6 anos)

Paso 5: Entender o concepto de discriminación de xénero.
Para rematar, o/a docente reúne as imaxes de nenos e nenas en situacións desfavorecidas por separado.
Explica á clase que hai máis imaxes de nenas porque nos países máis desfavorecidos hai
más nenas que nenos en situacións difíciles debido á obrigación que en ocasións adquiren
de estar ao coidado de irmáns ou irmás menores e desempeñar traballos domésticos.
Se se desexa, de forma opcional, o/a docente pode crear un cartel ou mural coas
imaxes destas nenas desfavorecidas e tamén con fotos ou debuxos das propias
alumnas da clase, co título: AS NENAS TEMOS OS MESMOS DEREITOS QUE OS NENOS.

#tenemosuntrato
Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org e cóntanos
que tal foi a actividade na vosa escola. Compartirémolo
co resto da comunidade educativa de Ayuda en Acción en
programeducativo.ayudaenaccion.org
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Dereitos da Infancia e da Adolescencia

EDUCACIÓN PRIMARIA (DE 6 A 9 ANOS)
Descrición
As seguintes actividades para realizar na aula teñen como obxectivo amosar ao alumnado
cales son os Dereitos da Infancia e da Adolescencia e lograr que se identifiquen con situacións difíciles que viven outros nenos e nenas da súa mesma idade no seu mesmo país, ou
en países onde eses dereitos non sempre se respectan e onde, ademais, a discriminación
de xénero está máis presente no incumprimento dos seus dereitos.
Ditas actividades están relacionadas coa “Proposta para facer en familia”, que aparece no
apartado 4 desta guía.
As actividades deben realizarse na orde establecida. A maioría dos obxectos e materiais
que se utilizan na primeira actividade son reutilizables na segunda.

Obxectivos xerais
•
•

•

Dar a coñecer ao alumnado os seus dereitos fundamentais.
Familiarizar o alumnado con outras realidades onde os Dereitos da Infancia se
incumpren e que non deberían existir porque todos os nenos e nenas teñen os
mesmos dereitos.
Concienciar o alumnado sobre a discriminación de xénero a través de exemplos
escénicos que lles axuden a empatizar.

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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Educación Primaria (de 6 a 9 anos)

Actividade 1. Os meus dereitos con letras e cores.
Materiais
•
•
•
•
•
•
•

12 cartolinas de distintas cores.
2 caixas grandes de zapatos ou similar.
Cinta adhesiva.
Tesoira.
Lapis, ceras ou rotuladores de cores.
Debuxos achegados polas nenas e os nenos (ou imaxes recollidas polo/pola
docente).
Ficha coas frases “Os nosos dereitos” que atoparedes ao final da proposta.

Tempo
50 minutos.

Desarrollo
Esta parte da actividade pódese realizar na casa, durante os días previos e con
axuda das familias.
O/a docente formará 12 grupos (grupos de 2 ou 3 nenos e nenas). A continuación
entregará a cada alumno/a do mesmo grupo un anaco de cartolina da mesma cor
que conteña a mesma frase escrita, que será un dereito.

22

Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Educación Primaria (de 6 a 9 anos)

Cada alumno/a do mesmo grupo debe realizar un debuxo que logre describir o Dereito
da Infancia que lle tocou. Na ficha “Os nosos dereitos” hai 12 frases que o/a docente pode
adaptar á idade do alumnado. Ao final, haberá 3 debuxos diferentes para cada dereito.
Cando a actividade para compartir o traballado se vaia realizar na clase, as mesmas se
disporán en círculo e no centro se colocará unha caixa baleira.
Paso 1: Organizo os dereitos.
Todas as cartolinas meteranse nunha caixa onde previamente se escribira “DEREITOS
CON LETRAS”. As cartolinas mestúranse dentro da caixa.
Paso 2: Organizo os debuxos.
Os debuxos do alumnado mestúranse todos na caixa onde se escribirá “DEREITOS
CON CORES”.
Paso 3: Relaciono un dereito e un debuxo.
Agora, o/a docente formará 4 equipos. Cada equipo consecutivamente terá 3 minutos
para relacionar 3 dereitos, extraídos ao azar da caixa DEREITOS CON LETRAS, cun ou
varios debuxos da caixa DEREITOS CON CORES.
Paso 4: E o gañador é...
O equipo que logre en menos tempo emparellar os dereitos cos debuxos será o gañador do xogo. O/a docente dará os resultados ao final de cada xogo, e desta maneira os
equipos non copiarán os uns dos outros.

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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Educación Primaria (de 6 a 9 anos)

Actividade 2. Adiviña os teus dereitos.
Materiais
•
•
•
•

12 cartolinas de cores tamaño cuartilla.
2 caixas grandes de zapatos ou similar.
Debuxos achegados polas nenas e os nenos (ou imaxes recollidas polo/pola docente)
Ficha coas frases “Os nosos dereitos” que atoparedes ao final da proposta.

Tempo
50 minutos.

Desenvolvemento
Prepararemos dúas caixas: a primeira, coas cartolinas onde previamente rotularemos os
dereitos que aparecen na ficha “Os nosos dereitos”, e a segunda, cos debuxos aportados
polo alumnado na “Proposta para facer en familia” (apartado 4 desta guía), ou con imaxes
recompiladas polo/a docente, para representar eses mesmos dereitos.
Despexaremos a aula para que se poida representar unha escena muda.
A continuación, o alumnado dividido en equipos deberá adiviñar que dereito están representando os seus compañeiros e compañeiras.

24

Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Educación Primaria (de 6 a 9 anos)

Paso 1: A preparación.
Fórmanse dous equipos. Unha persoa voluntaria de cada equipo meterá a man
nunha das caixas e extraerá unha cartolina cun dereito. Despois irá á caixa dos
debuxos e emparellará este dereito cun ou varios debuxos. Este/a voluntario/a
apartarase do seu grupo.
O segundo equipo procederá de igual maneira. En ningún caso se amosarán os
dereitos ou debuxos extraídos ao resto do equipo.
Paso 2: A representación con mímica.
Este/a voluntario/a será o encargado de escenificar en silencio o dereito ao seu equipo.
Para facelo, terá 1 minuto. Non poderá falar nin escribir durante a representación.
O seu equipo debe adiviñar a que dereito se corresponde esa representación.
Durante ese tempo, disporá de 1 comodín (debuxo) que poderá utilizar para axudar
ao seu equipo.
Paso 3: E o gañador é...
O equipo que adiviñe máis representacións.
Paso 4: A última escena!
O/a docente introducirá o concepto discriminación de xénero a través do seguinte
exemplo escénico que el/ela mesmo/a levará a cabo e que todo o alumnado deberá
adiviñar. Pedirá ás nenas que se ergan das súas cadeiras e se coloquen nun lateral da
clase. O/a docente contará os pupitres baleiros e pedirá á clase que pensen nos
dereitos que se incumprirían se esas nenas estivesen traballando en lugar de estudar.

#tenemosuntrato
Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org e cóntanos
que tal foi a actividade na vosa escola. Compartirémolo
co resto da comunidade educativa de Ayuda en Acción en
programeducativo.ayudaenaccion.org

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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FICHA OS NOSOS DEREITOS
Frases para formar as cartolinas cos Dereitos da Infancia

Dereito a ter
un nome e
un país propios

Dereito a
vivir feliz e
crecer san/sa

Dereito a estar
coa miña familia e
a que me queiran

Dereito a
aprender cousas
que me axuden
a crecer ben
e a ser unha
boa persoa

Dereito a
descansar,
a xogar e
a practicar
deportes

Dereito a
que me traten
como a todos
os demais
nenos e nenas

Dereito a
que ninguén
me faga dano
ou me maltrate

Dereito a medrar
nun ambiente
san e natural,
non contaminado

Dereito a non
realizar traballos
perigosos ou
actividades que
non me deixen ir
ao colexio

Dereito a que
me escoiten os maiores
e a que a miña opinión
e os meus intereses
se teñan en conta

Dereito a
que me coiden
se estou enfermo/a
ou teño algún
problema físico
ou mental

Dereito a estar
cos meus amigos
e amigas ou a
poder ir a sitios
especiais para
nenos e nenas

AGORA TOCA... Tenemos un trato (Educación Primaria)

EDUCACIÓN PRIMARIA (DE 9 A 12 ANOS)
Descrición
As seguintes actividades para realizar na aula teñen como obxectivo amosar ao
alumnado cales son os Dereitos da Infancia e da Adolescencia e lograr que se identifiquen con situacións difíciles que viven outros nenos e nenas da súa mesma idade
no seu país, ou en países onde eses dereitos non sempre se respectan e onde a
discriminación de xénero está máis presente.
As actividades deben realizarse na orde establecida. A maioría dos obxectos e
materiais que se utilizan na primeira actividade son reutilizables na segunda.
Ditas actividades están relacionadas coa “Proposta para facer en familia”, que se
recolle no apartado 4 desta guía.

Obxectivos xerais
• Dar a coñecer ao alumnado os seus dereitos fundamentais.
• Familiarizar o alumnado con outras realidades onde os dereitos se incumpren.
• Introducir o concepto de discriminación de xénero e reflectir sobre el.

27

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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Educación Primaria (de 9 a 12 anos)

Actividade 1. Coñezo os meus dereitos.
Materiais
•
•
•
•
•
•

Ficha coas frases “Os nosos dereitos” que atoparás ao final da proposta.
12 cartolinas de distintas cores.
2 caixas grandes de zapatos ou similar.
Cinta adhesiva.
Tesoira.
Pegamento.

Tempo
50 minutos.

Desenvolvemento
Durante os días previos á actividade, o alumnado preparará o material coa axuda das
súas nais, dos seus pais ou os seus titores ou titoras.
O/a docente formará 12 grupos (grupos de 2 ou 3 nenos e nenas). Cada alumno/a do
mesmo grupo levará á casa un anaco de cartolina da mesma cor que conteña a
mesma frase escrita, que será un Dereito da Infancia e da Adolescencia. Na ficha
complementaria “Os nosos dereitos” hai 12 frases que o/a docente pode adaptar á
idade do alumnado.

28

Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Educación Primaria (de 9 a 12 anos)

O alumnado buscará calquera elemento gráfico (debuxo ou foto) que teña algo que ver
coa frase que levou para casa. Poden achegar tantos elementos relacionados coa frase
como desexen, incluso obxectos.
Por exemplo, se a frase é “DEREITO A QUE ME ATENDAN E ME COIDEN SE ESTOU
ENFERMO/A OU TEÑO ALGÚN PROBLEMA FÍSICO”, as imaxes ou os obxectos poden
ser: unha nena nun hospital, un neno camiñando con muletas, un apósito adhesivo, un
debuxo dunha doutora, etc. Se a frase é “DEREITO A APRENDER COUSAS QUE ME
AXUDEN A CRECER BEN”, as imaxes poden ser: nenos e nenas nun colexio, unha nena
estudando na súa habitación, un libro, unha profesora, etc.
O mobiliario da clase servirá de apoio para o desenvolvemento da actividade. As mesas
disporanse en círculo e no centro se colocará unha caixa baleira.
Paso 1: Organizo os dereitos.
Todas as cartolinas meteranse nunha caixa onde previamente se escribira “A CAIXA
DOS MEUS DEREITOS”. As cartolinas mestúranse. Cada grupo elixirá unha cartolina ao
azar, lerá o seu contido en alto e elixirá unha mesa ou pupitre onde pegala na parte
frontal e onde poida verse con facilidade.
Paso 2: Organizo as imaxes.
As fotos, debuxos, obxectos ou imaxes que trouxeron mesturaranse na caixa onde se
escribirá “A CAIXA DOS NENOS E AS NENAS”.
Paso 3: Relaciono dereitos e imaxes.
Cada alumno/a achegarase á caixa e, sen mirar, extraerá unha imaxe, debuxo ou
obxecto. Amosarano á clase e entre todos/as Decidirán a que mesa (frase) debe ir
asociada esa imaxe.
Paso 4: Explico aos meus compañeiros e compañeiras o que vexo e leo.
Cando as imaxes, recortes, etc. estean enriba da mesa que máis conveña, os/as
alumnos/as (equipos) responsables de cada frase, coa axuda do/a docente, explican aos
seus compañeiros e compañeiras o significado da frase utilizando as imaxes asociadas.

29

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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Educación Primaria (de 9 a 12 anos)

Paso 5: Escollo o meu “DEREITO FAVORITO”
O/a docente pide a varios alumnos e alumnas que escollan o dereito que máis lles
gustou e pregúntalles o motivo da súa elección.
Paso 6: Falemos de “AS NENAS E OS SEUS DEREITOS”.
O/a docente pide a varias nenas que seleccionen entre todos os dereitos cales cren
que se incumpren máis nas nenas e por que. O/a docente aproveitará para guiar a
reflexión cara a discriminación de xénero.

#tenemosuntrato
Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org e cóntanos
que tal foi a actividade na vosa escola. Compartirémolo
co resto da comunidade educativa de Ayuda en Acción en
programeducativo.ayudaenaccion.org
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FICHA OS NOSOS DEREITOS
Frases para formar as cartolinas cos Dereitos da Infancia

Dereito a ter
un nome e
un país propios

Dereito a
vivir feliz e
crecer san/sa

Dereito a estar
coa miña familia e
a que me queiran

Dereito a
aprender cousas
que me axuden
a crecer ben
e a ser unha
boa persoa

Dereito a
descansar,
a xogar e
a practicar
deportes

Dereito a
que me traten
como a todos
os demais
nenos e nenas

Dereito a
que ninguén
me faga dano
ou me maltrate

Dereito a medrar
nun ambiente
san e natural,
non contaminado

Dereito a non
realizar traballos
perigosos ou
actividades que
non me deixen ir
ao colexio

Dereito a que
me escoiten os maiores
e a que a miña opinión
e os meus intereses
se teñan en conta

Dereito a
que me coiden
se estou enfermo/a
ou teño algún
problema físico
ou mental

Dereito a estar
cos meus amigos
e amigas ou a
poder ir a sitios
especiais para
nenos e nenas

AGORA TOCA... Tenemos un trato (Educación Primaria)

Educación Primaria (de 9 a 12 anos)

Actividade 2. Os teus dereitos son os meus dereitos.
Materiais
•
•
•
•

Cartolinas de frases con dereitos (de “A caixa dos meus dereitos").
Debuxos, fotos e obxectos relacionados (de “A caixa dos nenos e as nenas”).
Escenas para representar que poderás localizar ao final da proposta.
2 tarxetas/cartolinas laranxas.

Tempo
50 minutos.

Desenvolvemento
O mobiliario da clase disporase en forma de teatro. Despexaremos a aula para que se
poida representar unha escena por equipos. A continuación, os alumnos e alumnas
deberán adiviñar que dereito están representando os seus compañeiros e compañeiras.
Paso 1: O ensaio.
Fórmanse tres equipos. Cada equipo deberá representar a escena que lle tocou. O
alumnado ten 10 minutos para ler, entender e ensaiar a escena. Se a aula permíteo,
os equipos deben estar o máis lonxe posible os uns dos outros.
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Educación Primaria (de 9 a 12 anos)

Paso 2: Dereitos para o público.
Cando a escena estea ensaiada, o primeiro equipo que vai actuar se retirará e o/a
docente repartirá aleatoriamente seis dereitos e unha tarxeta laranxa aos outros dous
equipos que farán de público. Este proceso se repetirá sempre que comece unha
nova representación; desta maneira, os diferentes dereitos irán circulando entre o
alumnado.
Paso 3: A representación.
Por orde, cada equipo comezará a súa representación do diálogo que se realiza en 3-5
minutos aproximadamente.
Paso 4: Adiviña o dereito.
Ao final de cada representación, o alumnado (público) debe levantar a cartolina co
dereito que se incumpre na escena representada. É posible que a escena faga alusión
a varios dereitos e haxa que amosar varias cartolinas. Tamén é posible que na escena
existan indicios ou probas de que se está a producir discriminación de xénero
(escenas 1 e 2). Neste caso, os grupos deberán ademais levantar a cartolina laranxa.
Paso 5: O aplauso é para...
O/a docente elixirá o equipo que mellor soubera representar a escena e ao equipo que
máis rapidamente teña identificado as escenas cun ou varios dereitos; é dicir, ao
mellor público.

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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Educación Primaria (de 9 a 12 anos)

Escena 1: “Os nenos e nenas non deben traballar”.
QUE REPRESENTA?
Nenas traballando no campo en Perú, empurran un carro cheo de patacas.
PERSONAXES E ATREZZO
• 4 nenas e o/a profesor/a.
• 1 carro cheo de patacas (pode ser imaxinario).
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ALUMNA 1:

Estou moi cansa, levamos moitas horas traballando.

ALUMNA 2:

Teño moita calor e moita sede.

ALUMNA 3:

Encantaríame marchar para casa a comer
e descansar.

ALUMNA 4:

A min encantaríame ir á escola co meu
irmán en lugar de estar aquí todo o día.

PROFESOR/A:

Deixade de charlar, hai que seguir empurrando
o carro, non vos queixedes tanto, veña, veña...!

ALUMNA 1:

Levas moito tempo sen deixarnos descansar e sen
darnos auga. Eu non traballo máis. Así imos enfermar!

ALUMNA 2:

Eu tampouco vou traballar así, deberiamos
estar na escola cos demais!

Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Educación Primaria (de 9 a 12 años)

Escena 2: “Unha fría tarde na rúa”.
QUE REPRESENTA?
Nenos e nenas na rúa dunha cidade de India.
PERSONAXES E ATREZZO:
3 nenas e 3 nenos.

ALUMNA 1:

Teño frío, nunca tiven un abrigo.

ALUMNA 2:

Dóenme os pés de estar todo o día na rúa.

ALUMNO 1:

Gustábame ir ao colexio...

ALUMNO 2:

A min tamén, pero xa non hai escola, pechárona.

ALUMNA 3:

A min tamén, pero xa non hai escola, pechárona.

ALUMNA 1:

Eu tampouco porque dicíanme que as nenas
non podían ir...

ALUMNO 3:

Eu teño tose, o aire está contaminado,
nunca saín desta cidade,
gustaríame coñecer o campo.

Ahora Toca… TEMOS UN TRATO
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Educación Primaria (de 9 a 12 anos)

Escena 3: “Onde vivo?”.
QUE REPRESENTA?
Nenos e nenas nun colexio de Etiopía, murmurando entre eles na clase.
PERSONAXES E ATREZZO:
• 3 nenos, 2 nenas e o/a docente.
• Cadernos e lapis.
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ALUMNO 1:

Gustaríame ter unha casa cun teito forte, porque
cando chove hai moitas pingueiras.

ALUMNA 1:

Eu non teño casa, vivimos nun cortello cos animais.
Para min esta escola é o mellor que coñezo.

ALUMNO 2:

Eu si que teño casa, vivo cos meus tíos pero lonxe
das miñas irmás, a miña nai e o meu pai.

ALUMNO 1:

Eu tuso moito pola humidade, a chuvia molla a miña
cama e polas mañás érgome maliño.

ALUMNA 2:

Eu vivo coa miña familia na tenda da señora Tandi.
Para agradecerllo, traballo ata moi tarde para ela e
polas mañás estou moi durmida para vir á escola,
case sempre chego tarde.

ALUMNO 3:

Eu é o primeiro día que veño a clase, estiven enfermo todo o ano, a miña familia non tiña diñeiro para
medicinas.

PROFESOR/A:

¡Silencio! Que non estades a prestar atención..

Dereitos da Infancia e da Adolescencia

EDUCACIÓN SECUNDARIA (DE 12 A 16 ANOS)
Descrición
A seguinte proposta de actividades trata de profundar no coñecemento dos Dereitos da Infancia e da Adolescencia a través de experiencias grupais e participativas
que fomenten o diálogo crítico e reflexivo das mozas e mozos sobre os temas que
lles afectan.
Todas as actividades están deseñadas para poder realizalas dentro dunha hora
lectiva, de modo que recomendámosvos que as complementedes con algúns dos
recursos que atoparedes no apartado 5 desta guía.

Obxectivos xerais
•

Presentar os Dereitos Humanos como categoría inherente ao ser humano, como
medio para alcanzar estados razoables de felicidade e dignidade.

•

Coñecer a Convención dos Dereitos da Infancia e da Adolescencia, aprobada por
Nacións Unidas (ONU) o 20 de novembro de 1989. É o tratado internacional máis
ratificado da Historia e supón un cambio de paradigma radical na comprensión da
infancia como suxeito e titular de dereitos.

•

Coñecer os catro principios que rexen a Convención: supervivencia e desenvolvemento, interese superior do menor, participación e non discriminación.

•

Comprender a importancia dos Dereitos Humanos de Nenos, Nenas e Adolescentes como un gran avance histórico e como unha conquista social colectiva, dentro
do proceso de singularización dos Dereitos Humanos.

•

Fomentar o exercicio dunha cidadanía crítica, activa e participativa, comprometida coa defensa e protección dos Dereitos Humanos de Nenos, Nenas e Adolescentes cunha visión universal.

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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Educación Secundaria (de 12 a 16 anos)

Actividade 1: O Bingo dos dereitos.
Descrición
Tras a introdución que cada docente considere máis oportuna para abordar o tema e
os obxectivos presentados neste bloque (poderedes atopar recursos para facelo no
apartado 5 desta guía), proponse á clase fomentar a adquisición de coñecementos a
través do xogo colectivo.

Obxectivos
Reter datos históricos e legais relacionados cos Dereitos da Infancia e da Adolescencia
a través de pequenas anécdotas vinculadas a estímulos positivos.

Materiais
Unha folla en branco e un bolígrafo por equipo.

Tempo
De 25 a 45 minutos.
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Educación Secundaria (de 12 a 16 anos)

Desenvolvemento
O alumnado séntase nas súas mesas por parellas. Repártese un folio en branco a cada
parella e anótase no encerado a seguinte secuencia numérica: 5, 10, 54, 10, 18, 193, 18, 263.
Estes números están relacionados con diferentes fitos da Convención. Cada parella
deberá seleccionar seis números e facer unha táboa con dúas filas de tres números,
similar a un cartón de bingo.
Pedirase a unha das parellas que faga de “mestre de cerimonias” do bingo, encargada de
cantar os “números” do bingo. Para facelo, disporase dunha urna da que se sacarán
preguntas relacionadas coa Convención e os Dereitos Humanos dos Nenos, Nenas e
Adolescentes. Cada pregunta ten aparellada unha resposta numérica. Un dos membros
da parella lerá a pregunta en alto e o outro membro responderá co número asociado a
dita pregunta, ademais da información complementaria que figura en cada caso. Cada
parella da clase deberá buscar no seu cartón se ten dito número e riscalo.
Ademais, hai que ter en conta dúas regras:
• As parellas que canten liña deberán ofrecer información complementaria sobre o
fito relacionado cos Dereitos da Infancia e da Adolescencia ao que fai alusión o
número riscalo no seu cartón (polo menos un dato de interese). Se non acertan,
comezarán un novo cartón.
• As parellas que canten bingo deberán ofrecer información complementaria sobre o
fito relacionado cos Dereitos da Infancia e da Adolescencia ao que fai alusión o
número riscalo no seu cartón (polo menos tres datos de interese complementario).
Se non acertan, comezarán un novo cartón.
Ao rematar o bingo, o/a docente propón un debate con quendas para falar sobre os
datos referidos e complétaos coa información que considere máis relevante en
cada caso.

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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Educación Secundaria (de 12 a 16 anos)

Preguntas, respostas numéricas
(e curiosidades):
Cantos artigos tiña a primeira Declaración dos Dereitos
do Neno? 5
Chamouse Declaración de Xenebra sobre os Dereitos do Neno e foi redactada en
1924 por unha muller, Eglantyne Jebb, fundadora da ONG Save the Children.

Cantos artigos tiña a segunda Declaración dos Dereitos
do Neno? 10
Aprobouse en 1959. O mundo xa vivira dúas guerras mundiais en menos de medio
século, e aínda que supuxo un gran avance, aínda se consideraba aos nenos como
obxectos e non como suxeitos de dereitos.

Cantos artigos se recollen na Convención dos Dereitos do Neno e
a Nena? 54
Todos os artigos redactáronse considerando estes catro principios: principio de
supervivencia e desenvolvemento da infancia, principio de non discriminación de
ningún/ningunha neno/a por ningún motivo, principio de interese superior do menor
e principio de participación infantil.
A Convención é o primeiro Tratado Internacional de Dereitos de Infancia que recoñece aos nenos e nenas como suxeitos plenos de dereitos.

Cantos anos tardouse en preparar a Convención dos Dereitos do
Neno e a Nena? 10
A CDN aprobouse en 1989 aínda que comezou a elaborarse por iniciativa de Polonia
ante as Nacións Unidas en 1979. O proceso foi tan longo porque procurábase o
máximo consenso posible e para facelo houbo que poñer de acordo a sociedades e
países con visións e tradicións moi diferentes. Por iso, é o tratado internacional das
Nacións Unidas que máis Estados teñen ratificado.
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Educación Secundaria (de 12 a 16 anos)

Ata que idade se considera aos nenos, nenas e adolescentes
menores de idade? 18
A idade legal que contempla a CDN son 18 anos; porén, aínda que en España
un/unha menor pode ser xulgado/a penalmente a partir dos 14 anos e pode obter
un permiso de traballo ou pode casar con 16 anos, noutros países poden ir ao
cárcere, traballar ou contraer matrimonio (sobre todo as nenas) moi por debaixo
desa idade.

Cantos países ratificaron a Convención de Dereitos do Neno e a
Nena? 193
Ata 2015, todos os países do mundo, agás Somalia e Estados Unidos de América.
Na actualidade, EE. UU. é o único país que non se comprometeu a respectar os
Dereitos da Infancia e da Adolescencia.

Cantos membros forman o Comité dos Dereitos do Neno?
18
4 membros de África, 5 de Europa Occidental, 4 de Asia, 2 de Latinoamérica e o
Caribe, e 3 de Europa do Leste. España conta cun membro dentro dese Comité:
Jorge Cardona Llorens; avogado, catedrático de Dereito Internacional e Presidente
de UNICEF Valencia.

Cantos millóns de nenas, nenos e adolescentes no mundo aínda
non teñen acceso á educación? 263
Segundo os datos da UNESCO de 2016, dos que máis de 200 corresponden á
franxa de idade de 12 a 17 anos.

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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Educación Secundaria (de 12 a 16 anos)

Actividade 2. Carta á Presidencia de EE.UU.
Descrición
Trátase de dar a coñecer aos alumnos un dato xa abordado na actividade anterior, a
través dunha proposta que consiste en redactar unha carta-denuncia onde se pida ao
Presidente ou Presidenta de Estados Unidos que o seu país ratifique A Convención.

Obxectivos
Fomentar entre o alumnado o seu papel como titulares de dereitos, actuando como
activistas pola protección e defensa dos Dereitos Humanos de Nenos, Nenas e
Adolescentes.

Tempo
45 minutos.
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Educación Secundaria (de 12 a 16 anos)

Desenvolvemento
Estados Unidos é o único país que non se comprometeu a respectar por lei os
Dereitos da Infancia e da Adolescencia. Este feito seguramente sorprenderá e
indignará ao alumnado, que exercendo o seu dereito á liberdade de expresión,
opinión e participación deberá redactar un texto estruturado, ben argumentado e
baseado nos coñecementos adquiridos nas actividades para facer na clase.
O/a docente pode aproveitar a actividade para propor a redacción do texto en inglés.
As cartas poden ser lidas en público perante os compañeiros e compañeiras de clase
para escoller cal de todas elas é a que mellor representa dita petición.
Por último, esta ou todas poden publicarse no blog do centro educativo, enviarse á
Embaixada de Estados Unidos en España ou incluso á Casa Branca de Estados
Unidos. Tamén poden publicarse en plataformas como Change.org para buscar
apoios en relación coa petición.

#tenemosuntrato
Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org e cóntanos
que tal foi a actividade na vosa escola. Compartirémolo
co resto da comunidade educativa de Ayuda en Acción en
programeducativo.ayudaenaccion.org

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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4.
PROPOSTAS
PARA FACER
EN FAMILIA
Descrición
Actividades para que os nenos e as nenas fagan na casa coa axuda da familia, tendo
en conta que os adultos xogan un papel innegable na educación dos seus fillos e as
súas fillas e son o núcleo na construción de valores.

Obxectivos xerais
• Dar a coñecer ás familias o tema que se está a traballar na clase; neste caso, os
Dereitos da Infancia e da Adolescencia.
• Solicitar a súa colaboración para axudar aos seus fillos e fillas a identificar os
dereitos e as responsabilidades que implican.
• Conseguir que os nenos, as nenas e os/as adolescentes empaticen con distintas
realidades nas que se vulneran estes dereitos, sensibilizalos perante as inxustizas e
promover o activismo pola defensa dos Dereitos Humanos.

Fichas para traballar en familia
• De 0 a 6 anos.
• De 6 a 12 anos.
De 12 a 16 anos.
•
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Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Para facer en familia (de 0 a 6 anos)
Agora toca... é un programa educativo de Ayuda
en Acción que pretende involucrar a toda a
comunidade educativa (alumnado, docentes e
familias) na construción dun mundo máis xusto, a
través de distintas actividades de sensibilización
centradas na reflexión e a promoción dos Dereitos
Humanos.
TEMOS UN TRATO aborda os Dereitos da Infancia, un tratado internacional que desde 1989 todos
os países do mundo (agás Estados Unidos)
comprometéronse a cumprir, e que recoñece o
respecto, a protección e a voz de todas as nenas,
nenos e adolescentes, veñan de onde veñan e
estean onde estean.

A/o vosa/o filla/o está a traballar o tema na clase.
Por iso, invitámosvos a continuar reflectindo na
casa a través desta sinxela actividade. Cando a
teñades feita, gustaríanos que lla entregarades
ao/á docente. Grazas pola vosa colaboración!
Podedes contarnos a experiencia de participar
nesta actividade no blog de Agora toca... o programa educativo de Ayuda en Acción:
programaeducativo.ayudaenaccion.org

Todos os nenos e nenas do mundo
temos dereito a...

Ser amados/as.
Ir á escola infantil para aprender e xogar.
Comer.
Vivir nunha casa.
Ir ao médico/a se estamos enfermos/as.
Ter roupa para ir vestidos/as.
Axuda ao teu fillo ou á túa filla a facer un debuxo escollendo un destes dereito.
Tamén podedes pegar algunha foto onde se vos vexa gozando deste dereito.
Escribide o dereito escollido e levade o resultado á clase para compartilo nun mural.

Agora Toca… Tenemos un trato
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Para facer en familia (de 6 a 12 anos)
Agora toca... é un programa educativo de Ayuda
en Acción que pretende involucrar a toda a
comunidade educativa (alumnado, docentes
e familias) na construción dun mundo máis
xusto, a través de distintas actividades de
sensibilización centradas na reflexión e a
promoción dos Dereitos Humanos.
TEMOS UN TRATO aborda a Convención dos
Dereitos da Infancia e da Adolescencia aprobada polas Nacións Unidas o 20 de novembro
de 1989. É o Tratado Internacional que recoñece os Dereitos Humanos de Nenos, Nenas e
Adolescentes baixo catro principios rexentes:
principio de supervivencia e desenvolvemento
da infancia e adolescencia, non discriminación, interese superior do menor e participación infantil e adolescente.

Ata agora, é o Tratado Internacional que máis
estados teñen ratificado no mundo (todos os
Estados agás EE.UU.). É de obrigado cumprimento para os estados e supón un recoñecemento pleno da infancia e adolescencia como
suxeito de dereitos.
O voso fillo ou a vosa filla está a traballar o tema
na clase. Por iso, invitámosvos a continuar
reflectindo na casa a través dunha actividade
creativa e participativa pensada para toda a
familia, que despois será compartida por o/a
docente na aula. Grazas pola vosa colaboración!
Podedes contarnos a experiencia de participar
nesta actividade no blog de Agora toca... o
programa educativo de Ayuda en Acción:
programaeducativo.ayudaenaccion.org

Coa axuda da túa familia (nai, pai, irmáns/irmás, avós/avoas, etc.) debes recompilar
para levar á clase as seguintes cousas relacionadas co dereito que che tocou.
Anota o teu dereito dentro do círculo e poñédevos a traballar.

Fotosoudebuxos
Un obxecto cotián
Un exemplo positivo
Un exemplo negativo

Agora Toca… Tenemos un trato
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Para facer en familia (de 12 a 16 anos)
Agora toca... é un programa educativo de Ayuda
en Acción que pretende involucrar a toda a
comunidade educativa (alumnado, docentes
e familias) na construción dun mundo máis
xusto, a través de distintas actividades de
sensibilización centradas na reflexión e a
promoción dos Dereitos Humanos.
TEMOS UN TRATO aborda a Convención dos
Dereitos da Infancia e da Adolescencia aprobada polas Nacións Unidas o 20 de novembro
de 1989. É o Tratado Internacional que recoñece os Dereitos Humanos de Nenos, Nenas e
Adolescentes baixo catro principios rexentes:
principio de supervivencia e desenvolvemento
da infancia e adolescencia, non discriminación, interese superior do menor e participación infantil e adolescente.

Ata agora, é o Tratado Internacional que máis
estados teñen ratificado no mundo (todos os
Estados agás EE.UU.). É de obrigado cumprimento para os estados e supón un recoñecemento pleno da infancia e adolescencia como
suxeito de dereitos.
O voso fillo ou a vosa filla está a traballar o tema
na clase. Por iso, invitámosvos a continuar
reflectindo na casa a través dunha actividade
creativa e participativa pensada para toda a
familia, que despois será compartida por o/a
docente na aula. Grazas pola vosa colaboración!
Podedes contarnos a experiencia de participar
nesta actividade no blog de Agora toca... o
programa educativo de Ayuda en Acción:
programaeducativo.ayudaenaccion.org

Diario fotográfico:

“Un día nos meus dereitos”.
Involucra a toda a túa familia e amósanos como se respectan os teus dereitos a través das fotos que che fagan (ou que ti mesmo/a tomes) durante
todo o día.
Escolle un dereito distinto para representar cada momento (mañá, tarde,
noite, clase, lecer, etc.). Poden ser detalles de obxectos que relaciones con
ese dereito, retratos e escenas familiares, situacións que vives con amigos e
amigas, etc.
Escolle coa túa familia as mellores e lévaas á clase como che pediu o/a profe
(en formato dixital para proxectar, impresas, como un diario persoal, etc.)

5.
RECURSOS
PARA
PROFUNDAR
Neste apartado, recollemos propostas que recomendamos para que o profesorado
poida ampliar as actividades de fomento dos Dereitos da Infancia e da Adolescencia
mediante un conxunto de referencias bibliográficas e recursos materiais e audiovisuais.

Infantil
Dereitos e Deberes dos Nenos (fichas para colorear)
https://goo.gl/6CraFI
Os nenos, as nenas e os seus dereitos (ilustracións)
Alejandro Bonasso, Instituto Interamericano do Neno, a Nena e os/as Adolescentes
https://goo.gl/74y5Io
Dereitos e Deberes da Infancia (vídeos)
Blog “Una ventana al aula infantil”
https://goo.gl/l9zQBN
Os Dereitos da Infancia (canción)
Los Lunnis para UNICEF
https://goo.gl/oqpnyk

Libros
Colección “Los derechos del niño”
(Teresa Sabaté e Carme Solà)
Referencia: Salvatella, 2002. Barcelona (España). De 3 a 6 anos.
Colección “Los derechos del niño”
(varios autores españoles e latinoamericanos)
Referencia: Alfaguara Editorial, 2000. Madrid (España). De 6 a 12 anos.
Colección “Tengo derecho a…”
(Katie Duckworth, Nicola Edwards e Jean Harrison)
Referencia: Editorial Edelvives, 2005. León (España). De 8 a 10 anos.
“Defiende tus derechos: un libro sobre los derechos humanos, escrito, ilustrado
y editado por jóvenes de todo el mundo”
Referencia: Ediciones La Vasija, 2005. México. De 9 a 14 anos.

48

Dereitos da Infancia e da Adolescencia

Colección “Los derechos del niño”
(Elena Presas Villalba e Macarena Smerdou Picazo)
Referencia: Editorial Palabra, 2013. Primaria.

Xogos online
“Derechos de la Infancia” con Enrédate.org de UNICEF
http://www.enredate.org/retrocd/flash/CD5/unicef_04_juegos/unicef_04_juego3.swf
“La educación en juego”
Xogo online educativo sobre educación e Campaña Mundial pola Educación.
http://desarrollo.imaxin.com/ayudaaccion/xogos/so_unha/index_es.php

Recursos audiovisuais
“A nena que silenciou o mundo” (duración 6 m. 30 s.)
Discurso de Severn Suzuki no Cume da Terra (Río de Xaneiro, 1992)
En inglés, subtitulado en castelán.
https://youtu.be/Hhciwpc2yx0
“Malala nas Nacións Unidas” (duración 17 m. 26 s.)
Discurso de Malala Yousafzai na sede da ONU (Nova Iorque, 2013) En inglés, subtitulado en castelán.
https://youtu.be/UJZHFlao88Y

Webs recomendadas
“La Convención de los Derechos del Niño” da Plataforma de Infancia
Versións amigables e adaptadas por idades: de 6 a 8 anos, de 9 a 12 anos e de 13 a 17 anos.
Ligazón: http://plataformadeinfancia.org/que-hacemos/la-convencion-delos-derechos-de-la-infancia/
“Derechos” con Rayuela.org da Liga Española de Educación e Cultura Popular
Debuxos animados, xogos, contos, trabalinguas e moito máis por cada un dos dereitos da infancia. Recomendado para Primaria.
http://www.rayuela.org/derechos/igualdad/sabias-que/

Agora Toca… TEMOS UN TRATO
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Ayuda en Acción é unha organización internacional de cooperación ao
desenvolvemento que loita contra a pobreza, a exclusión social e as
desigualdades. Impulsamos a dignidade e a solidariedade para a construción dun mundo máis equitativo.
Durante 35 anos de experiencia, un dos factores que diferencian o noso
traballo foi o modelo de intervención a longo prazo. Traballamos en 19
países de América Latina, Asia e África e tamén en España, onde propiciamos cambios estruturais que contribúan á erradicación da pobreza, a
través de proxectos autosustentables de desenvolvemento integral e
actividades de sensibilización.
Promovemos programas nas comunidades máis desfavorecidas onde os
dereitos humanos, a igualdade de xénero, a promoción de vínculos solidarios e a especial atención á infancia son enfoques e temáticas transversais
do noso traballo.
En todos os programas que desenvolvemos, a educación ten un papel
protagonista pola súa importancia nos procesos de cambio social e a
formación de persoas xustas e solidarias.

AGORA
TOCA...
O programa educativo de
Ayuda en Acción

Sigue todas as novidades
de Agora Toca... en:

programaeducativo.ayudaenaccion.org
EducacionAeA

@EducacionAeA

