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Infantil
Ofrecemos unha actividade que celebra a posibilidade de volver ao colexio cada ano e recibir unha
boa educación. Suxerímosche comezar cunha breve explicación e diálogo en asemblea para cen-
trar o tema e que, a seguir, o alumnado coloree a un neno/a con quen queiran asistir á escola.
Acompañarán e serán acompañados por uns nenos/as á escola, como símbolo do que queremos
que ocorra no mundo.

OBXECTIVOS

• Destacar a importancia de ir á escola para os nenos e as nenas.
• Desenvolver valores e actitudes de respecto, responsabilidade e compromiso.
• Celebrar a oportunidade de ter unha boa educación.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Propoñemos que se dispoña o espazo en círculo para levar a cabo un diálogo conducido en asemblea. 

Que vos gusta máis de vir á escola?
Facer amigos, xogar, aprender,…

A profesora, explica brevemente que non todos os nenos e nenas poden ir ao colexio, e que por este moti-
vo se celebra o Día dos Dereitos da Infancia, para termos presentes a todos estes nenos e nenas e o nece-
sario que é que todos poidan ir á escola e ter unha boa educación.

Ti comigo, eu contigo

Repárteselles unha fotocopia dun modelo de neno ou nena a cada alumno/a para que o coloreen e lles dean

unha identidade, un nome, un lugar de orixe, os anos que ten, cantos son na súa familia, que lle gustaría ser
de maior, a que lle gusta xogar... 

A partir dese momento terá unha escola á que ir para medrar feliz e cumprir os seus soños. A dificultade do
boneco/a dependerá da idade, (poden recortalo, poñerlle pelo con la,…).

Xesto: Todos e todas á escola!

Vanse erguendo para presentar ao resto da clase ao seu compañeiro/a e colgan o seu debuxo no cartel sim-
bolizando que acoden xuntos/as á escola.

Envíanos as fotografías e mensaxes dos traballos a
www.diseloatodoelmundo.org

RECURSOS

• Fotocopias dun modelo de neno/a, rotuladores, cinta adhesiva, lapis de cores, papel de cores, tesoiras, pega-
mento, la,…

Centramos a nosa atención neste Día dos Dereitos da Infancia, na importancia de que se garan-
ta o dereito á educación a todos os nenos e nenas, na importancia de recibir unha boa educa-
ción. Propoñemos unha dinámica que favoreza a comprensión das diferentes implicacións deste
dereito para logo dialogar sobre a educación como ferramenta de cambio que fai avanzar o
mundo.

OBXECTIVOS

• Destacar a importancia de recibir unha boa educación.
• Comprender as diferentes implicacións do dereito á educación.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Implicacións dunha boa educación para todos e todas

Repártese de forma aleatoria a cada alumno/a unha tira de papel coas distintas implicacións do dereito á edu-
cación de calidade (ver apartado Recursos, “Tiras para repartir”). Unhas persoas terán un listado de 5 impli-
cacións, outras con 4 implicacións, outras con 3,… as últimas terán tan só unha implicación. Desta forma
representaremos a falta de desenvolvemento coa que conta o dereito á educación e o longo camiño que
queda aínda por percorrer para que este sexa realidade.

Unha vez realizado o reparto de listados o/a dinamizador/a terá unha copia de todos os modelos e irá nome-
ando o último dereito de cada modelo que está sinalado en negriña (ver “Tiras para repartir”).

Comezarase enumerando a letra en negriña de cada frase de “Algunhas implicacións da educación de cali-
dade” (apartado Recursos): universal. Os alumnos/as que teñan estas palabras subliñadas en negriña
ergueranse dos seus sitios e sentarán na primeira fila; os que estaban en primeira fila sentan nos sitios que
deixaron baleiros as súas compañeiras/os. Unha vez sentados o profesor/a lerá a frase completa á que corres-
ponda o enunciado.

A seguir lerase a palabra en negriña da seguinte frase: obrigatoria. Os alumnos que teñan esa palabra en
negriña colocaranse a continuación dos primeiros, e o profesor ou profesora lerá a frase completa correspon-
dente.

A dinámica repetirase cos dereitos ata ter enumerado todos e ter colocado aos alumnos/as por orde de pre-
ferencia. Os que teñan máis implicacións estarán na parte dianteira da clase e a medida que se van tendo
menos implicacións iranse colocando detrás. Desta forma os que tan só teñan unha colócanse ao final da
clase.

Unha educación que cambie o mundo

Reflexionarase a modo de debate sobre a importancia de que se cumpran 
todas estas implicacións para que o dereito a unha boa educación sexa realidade.

Posteriormente propoñemos centrar a atención no poder que entraña unha boa educación para realizar
transformacións sociais.

Xesto: Dillo a todo o mundo!

Cadaquén escribirá unha frase, debuxo, collage que lle suxira o traballado e vanse erguendo a pegalo no car-
tel. Para finalizar pódese poñer a canción “Voces” de Chambao mentres se van erguendo a colocar a súa
frase ou debuxo.

Envíanos as fotografías e mensaxes dos traballos a www.diseloatodoelmundo.org

RECURSOS

Algunhas implicacións do dereito á educación (frases completas para o/a docente)

• Dereito a unha educación universal, accesible e asequible para todos os nenos e as nenas.
• Dereito a unha educación obrigatoria, é dicir, non é negociable o ir ou non á escola.
• Dereito a unha educación non discriminatoria, e que respecte as diferenzas dos nenos e nenas.
• Dereito a unha educación que se desenvolva nun ambiente san e agradable.
• Dereito a unha educación que contribúa ao pleno desenvolvemento físico, mental e social de nenos e
nenas.

Tiras para repartir (cada alumno/a terá unha soa tira e repartiranse tantas como alumnos/as
haxa)

Tira 1. Universal, obrigatoria, non discriminatoria, ambiente san e agradable, pleno desenvolvemento.
Tira 2. Universal, obrigatoria, non discriminatoria, ambiente san e agradable.
Tira 3. Universal, obrigatoria, non discriminatoria.
Tira 4. Universal, obrigatoria.
Tira 5. Universal.

Convidamos a participar na construción dunha escola que sexa un espazo onde os nenos e as
nenas poidan recibir unha boa educación. Traballarán por equipos para facer unha escola á que
cada ano poidan volver os nenos e as nenas e atopar as condicións necesarias para poder medrar,
xogar e aprender axeitadamente. Onde sexan respectados e apreciados, unha escola na que a súa
seguridade e benestar sexa mais importante que calqueroutra cousa para que se poidan desenvol-
ver con saúde, paz e dignidade.

OBXECTIVOS

• Comprender a importancia de recibir unha boa educación.
• Descubrir que coa participación de todos e todas facemos que a educación sexa mellor.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Os nosos dereitos e deberes

Propoñemos que se dispoña o espazo en círculo para levar a cabo un diálogo conducido en asemblea. 
Que lles gusta máis cando volven á escola despois das vacacións? 
Facer amigos, xogar, aprender,…

Explícase brevemente que non todos os nenos e nenas poden volver ao colexio, e que por este motivo se cele-
bra o Día dos Dereitos da Infancia, para ter presentes a todos estes nenos e nenas e o necesario que é que
todos poidan volver á escola cada ano e aprender.

Os nenos e as nenas polo só feito de nacer tedes uns dereitos, que vos permiten que medredes felices. Algúns
deses dereitos son:

O dereito a recibir un nome, para que todo o mundo vos coñeza, todos tedes un nome verdade? 
Preguntamos se algún/ha ten irmáns ou irmás pequenas e lembra o momento de elixir o seu nome…
O dereito de ir á escola, para aprender, xogar, poder elixir o que queirades ser de maiores (médicos, mestres,
bombeiras, policías, perruqueiros…)

Que queredes ser de maiores? Pídense varios exemplos.
O dereito a ir ao médico cando estades doentes ou enfermas, para poder medrar sans e fortes.
O dereito a ser tratados con cariño, polas vosas familias, na escola, polos vosos amigos e amigas…
O dereito a ser aceptados como sodes, dá igual a cor do pelo, a roupa, a forma de falar, a barriada na que
vivades, o ter a pel máis escura ou máis clara…

Tamén temos uns deberes. Para que se cumpran estes dereitos, temos que colaborar. O máis importante é res-
pectar os dereitos dos demais, tratalos ben e aceptalos como son.

Aprendemos e participamos

Construirán unha escola por equipos na que todos os nenos e nenas poidan volver cada ano e recibir unha
boa educación.

Farano por medio de debuxos e mensaxes escritas que deberán elaborar (debuxando, coloreando, recortan-
do,…) para despois pegar dentro do cartel.

Equipo A: Valores que tería que haber na escola para que todos e todas se sentan ben e poidan aprender. Por
exemplo poden debuxar e recortar unha lousa para escribir nela diferentes mensaxes que poidan expresar de
maneira creativa.

Equipo B: Profesores/as (pensarán acerca das diferentes materias,…)

Equipo C: Nenos e nenas (daráselles un nome, idade, características físicas, gustos, situación familiar..). Pen-
sarán nun conxunto de nenos e nenas de diferentes orixes.

Equipo D: Recursos materiais: libros, material escolar,…

Equipo E: Pais e nais.

Xesto: Todos e todas facemos unha escola mellor!

Cada equipo sae ao lugar onde estará colgado o cartel e explicará ao resto dos compañeiros/as as carac-
terísticas da súa contribución e a importancia que ten para crear unha escola onde todos e todas poidan
sentirse ben e aprender.

Envíanos as fotografías e mensaxes dos traballos a www.diseloatodoelmundo.org

RECURSOS

• Rotuladores, cinta adhesiva, folios, lapis de cores, papel de cores, tesoiras, pegamento, la...

Propoñemos unha actividade que salienta a importancia do dereito á educación para todos os
nenos e nenas e as súas distintas implicacións. Centramos a mirada no carácter revelador que
entraña a educación, na súa forza para transformar realidades.

OBXECTIVOS

• Identificar o dereito á educación como o dereito a unha boa educación para todos e todas.
• Comprender que unha boa educación é ferramenta de cambio para transformar o mundo.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

No apartado Recursos ofrecemos diferentes frases sobre a educación de calidade. Cada unha será escrita
nunha tira de papel para repartir cadansúa a cada alumno/a. De todas as frases que figuran, existen tres “fra-
ses intrusas” que aluden a estendidas crenzas sobre as implicacións do dereito a unha educación de calida-
de e do resto, que son verdadeiras, hai unha frase que denominamos “reveladora” porque expresa o poder da
educación como ferramenta de cambio.

Certezas

Repártese unha frase por parellas ou en grupos de tres de xeito que non se repita ningunha.

Este primeiro momento é de mera defensa da frase asignada e non se cuestionará a súa veracidade, a súa
falsidade, nin o seu carácter revelador. Cada parella/grupo terá cinco minutos para analizala e preparar o
seu defensa diante do resto da clase con gran convencemento mediante o formulación de ao menos tres
argumentos.

O resto toma notas silenciosamente da afirmación que defende cada parella/grupo e dos seus tres argu-
mentos; cando finalicen pásase ao seguinte grupo ou parella sen posibilidade de réplica. Farase o mesmo
con todas as afirmacións e grupos ata chegar ao último.

Frases intrusas e frases reveladoras

Unha vez que todas as argumentacións se realicen, a clase deberá consensuar cales son as “frases intrusas”
e a “frase reveladora”. Cando se poñan de acordo, o profesor ou profesora descubrirá cales eran cada unha
delas. (En vermello as intrusas e en negriña as reveladoras).

A seguir volverán a xuntarse coa parella ou grupo pequeno para dialogar brevemente sobre a frase revelado-
ra e propoñer unha nova frase reveladora de creación propia sobre o dereito a unha educación de calidade.

Xesto: Dillo a todo o mundo!

Cada pareja o grupo se levantará y pondrá sobre el cartel una frase o dibujo sobre lo trabajado. 
Mientras se van levantando se puede poner la canción “Voces” de Chambao. 

Envíanos as fotografías e mensaxes dos traballos a www.diseloatodoelmundo.org

RECURSOS

Frases sobre o dereito a unha educación de calidade

• O dereito a unha educación de calidade implica que esta sexa universal, accesible e asequible para todos
os nenos e as nenas.

• O dereito á educación supón a súa obrigatoriedade, non se pode negociar que os nenos e nenas deban ir
ou non ir.

• Unha boa educación implica necesariamente un alto rendemento e eficiencia.

• A educación non pode ser discriminatoria e debe respectar as diferenzas.

• A calidade na educación sobre todo supón que todos os nenos e as nenas accedan á escola, é dicir, que
consigan matricularse.

• O dereito á educación esixe que se desenvolva nun ambiente san e agradable.

• O dereito a unha educación de calidade implica aprender a aprender e a poñer en práctica, co-
ñecementos, habilidades, valores e actitudes para a vida e para continuar aprendendo.

• A educación debe contribuír ao pleno desenvolvemento físico, mental e social de nenos e nenas.

• A educación é un dereito humano.

• A educación de calidade é unha educación para elites.

• A educación axuda a promover a democracia, a paz, a tolerancia e o desenvolvemento.

• O dereito á educación é dereito á aprendizaxe. E o dereito á 
aprendizaxe é dereito á comprensión dos fenómenos para 
poder interactuar con eles e modificalos.

Primaria

Secundaria

Bacharelato

polo dereito a unha educación que cambie o mundo! 

polo dereito a unha educación que cambie o mundo! 

polo dereito a unha educación que cambie o mundo! 

polo dereito a unha educación que cambie o mundo! 

8 de setembro Día da Alfabetización                    

Entreculturas lanza a ciberacción “Dillo a todo o mundo” que culminará o 20 de novembro co Día dos Dereitos da Infancia.

O seu obxectivo é sumar voces que digan a todo o mundo que todas as persoas teñen dereito a unha boa educación, unha educación que cambie
o mundo.

Con estas propostas didácticas ofrecémosche a oportunidade de traballar na aula sobre este tema e convidámoste a “dicirlle a todo o mundo” as
vosas mensaxes sobre o dereito á educación.

• Únete ao acto:Infórmate a partir do 8 de setembro en www.diseloatodoelmundo.org.
- Replica o acto no teu centro o 20 de novembro e cóntanolo: envíanos fotografías a www.diseloatodoelmundo.org 
- Publicaremos todas as imaxes que recibamos sobre estas actividades
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