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A. palabras redondas 
B. palabras que acompañan 
C. palabras que choran 
D. palabras amargas 
E. palabras grandotas 
F. palabras que rin 

 
O alumnado de segundo ciclo pode complementalos con debuxos relacionados coa saúde. ¿Como vos sentides cando 
enfermades?, ¿que necesitades para curarvos?, ¿quen vos coida cando tedes algunha enfermidade?, ¿como se evitan as 
enfermidades?... 
Reflexionar sobre o feito de que no mundo haxa moitos nenas e nenas que padecen enfermidades por falta de vacinas ou 
servizos médicos necesarios. 
Co alumnado de terceiro ciclo pódese profundar no tema do dereito á saúde. ¿Que significa ter dereito á saúde?; ¿por que 
moitos nenas e nenas no mundo non teñen acceso á saúde? 
 
7. miscelánea 
 
Obxectivo: 
• Valorar o traballo cooperativo. 
 
Artígos relacionados: 
- Adiviñas. Páxina 13.  
- Poesías. Páxina 13  
 
Descrición das actividades: 
Ler os poemas e adiviñas, logo, realizar as actividades propostas. Seleccionar aqueles poemas ou adiviñas que máis lles 
gusten e indicar por que. Por quendas, os nenos e nenas argumentarán as súas respostas; o alumnado de segundo ciclo 
pode ilustrar o seu poema ou adiviña favorita.  
Inventar un poema sobre a auga a partir da observación da ilustración e logo compartilo co grupo. 
 
Para facer o libro con adiviñas e poemas dos nenos e nenas, preparar xunto con eles unha presentación na que poidan 
participar as súas familias. É unha boa forma de incentivar a participación ademais de favorecer a expresión escrita na 
elaboración dos poemas do libro, as invitacións, etc. 
 
 
                                                             

máis INFORMACIÓN: 
 
 
• www.entreculturas.org 
• www.entreculturas.org/educared.htm  
 
Se queres máis información ou desexas realizar algunha consulta sobre o material da Campaña ¿Igual-Dá? escríbenos a: 
entreculturas@educared.net 
 
Responsable de Educación: IRENE ORTEGA. 
Autoría: JENNIFER WILLIAMS RAMOS. 

 
No nos dá igual. 

 
¡Queremos un mundo máis xusto para todos y todas! 

Móvete en Rede nenos e nenas forma parte de ¿Igual-Dá? Campaña Educativa 
pola inclusión e a equidade, orientada a comprender a orixe das desvantaxes que 
impiden a igualdade de oportunidades, especialmente no ámbito da educación, así 
como a necesidade de compensalas para transformar as realidades de exclusión. 
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Esta proposta está dirixida ao alumnado de segundo e terceiro ciclo de primaria. As orientacións didácticas deste caderniño 
son un complemento para o traballo dos contidos do periódico MÓVETE en Rede nenos e nenas. Tras a lectura dos artigos 
proponse o diálogo aberto, a clasificación da información, a relación cos seus conceptos previos sobre os temas para unha 
posterior reflexión sobre as actitudes persoais e grupais. As actividades poden aplicarse tanto na aula como noutros 
contextos educativos. 
 
O periódico MÓVETE en Rede é o punto de partida para o diálogo e a reflexión entre os nenas e nenas. A presentación 
permite a lectura libre dos artigos e a realización dalgunhas actividades de maneira autónoma ou con orientacións ou 
adaptacións dos/as educadores/as, en función das necesidades e intereses do grupo. 
 
1. Medio ambiente 
 
Obxectivos:  
 
- Descubrir as actitudes fronte ao coidado do medio ambiente.  
- Comprometerse co coidado do contorno.  
 
Artículos relacionados: 
• A auga é máis que un dereito. Páxina 2. 
• ¿Coidamos o noso planeta? Páxina 3. 
 
Descrición das actividades:  
Previamente seleccionar algunhas noticias sobre a auga, deixar que os nenos e nenas lean os titulares e os clasifiquen 
libremente. Orientar o diálogo sobre os temas relacionados coa auga: vida, saúde, plantas... ¿Por que a auga está 
relacionada coa vida?, ¿con que outras cousas se relaciona?... Deixar que os nenos e nenas fagan as súas propias relacións e 
argumenten as súas respostas. Poden apoiarse nas noticias que viran con anterioridade. 
 
Ler o artigo “A auga é máis que un dereito” (páxina 2) ¿Por que credes que se di que “a auga é máis que un 
dereito”?, ¿estades de acordo?, ¿poñedes en práctica algúns dos consellos para utilizar mellor a auga?, ¿e as vosas familias?, 
¿que podedes facer para mellorar o coidado da auga nas vosas casas? 
Escribir ou debuxar as accións ás que se comprometen para o coidado da auga. 
Co alumnado de terceiro ciclo pódese realizar a actividade cos dous artigos: “A auga é máis que un dereito” e “¿Coidamos 
o noso planeta?”. 
 
2. consumo responsable 
 
Obxectivos: 
- Favorecer el desarrollo de la imaginación y la creatividad 
- Incentivar  prácticas de consumo responsable. 
 
Artígos relacionados: 
- Nada máis. Páxina 4 
- Xapón: leve camiseta y aforre enerxía. Páxina 5  
- Camiseta especial. Páxina 5 
 
Descrición das actividades:  
Ler e recitar o poema “Nada máis”, realizar as actividades propostas en grupos pequenos e logo facer unha posta en 
común, unha variante ás listas é facer debuxos, posteriormente pódese facer un mural con eles. Pode orientarse o traballo 
con preguntas sinxelas: ¿Que cousas vos gusta recibir e dar que non custan diñeiro? Reflexionar acerca do valor de dar e 
recibir expresións de afecto. 
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Ler o artigo “Xapón: leve camiseta e aforre enerxía”, dialogar ¿onde ocorre esta noticia?, ¿sucede o mesmo na nosa cidade 
en verán? Reflexionar sobre o uso adecuado dos aparatos de aire acondicionado ou a calefacción e os seus efectos sobre a 
saúde e o medio ambiente. 
Responder as preguntas e intercambiar as propostas de aforro de enerxía. 
 
Organizar un taller de “Camisetas especiais” seguindo as pautas indicadas e realizar unha exposición de fotos ou camisetas. 
Ao finalizar o taller, deixar tempo para avaliar como se sentiron, se o pasaron ben coa actividade, etc. Reflexionar acerca do 
uso que fan das cousas (compartir, reciclar, reutilizar...) e intercambiar propostas para reutilizar ou reciclar outros obxectos 
de uso cotián. Reflexionar acerca do uso común dos bens e do seu mellor aproveitamento (uso de contedores, teléfonos 
públicos, transportes, etc.). 
 
Nota: 
Co alumnado de terceiro ciclo pódese profundar no concepto de consumo responsable. 
 
 
 
3. interculturalidade 
 
Obxectivos: 
• Identificar que a diversidade é un feito que nos enriquece a todas as persoas. 
• Favorecer o coñecemento e o aprecio polos demais. 
 
Artigos relacionados: 
- Coñezamos algo máis de Ecuador. Páxina 6.  
- ¿Quen lle puxo o nome á lúa? Páxina 6.  
- Cantar cancións. Páxina 7.  
- ¿Que é a diversidade? Páxina 7.  
 
Descrición das actividades:  
Previamente á lectura do artigo “Coñezamos algo máis de Ecuador” orientar o dialogo con preguntas sinxelas: ¿Que 
sabedes de Ecuador?, ¿cal é a súa capital?, ¿que alimentos se cultivan?, etc. anotar as respostas no encerado, 
posteriormente contrastar e complementar a información coa lectura do artigo. Os nenos e nenas de orixe ecuatoriana 
poden achegar outros datos. Se existen nenos e nenas doutra orixe pode usarse a pauta do artigo para intercambiar 
información sobre outros países. Tamén poden buscar a información con outras persoas ou consultando libros ou 
buscadores de internet. 
 
Pódese usar o xogo ¿Verdadeiro ou falso?: Debuxar unha liña sobre o chan, por quendas os nenos e nenas dirán frases que 
poidan ser verdadeiras ou falsas, o resto do grupo saltará cara a un lado ou outro da liña segundo sexa verdadeira ou falsa 
a información (cara a diante verdadeiro, cara a tras falso). 
Unha variante co alumnado de terceiro ciclo é facer un traballo previo de investigación e logo xogar a ¿Verdadeiro ou 
falso? para compartir e ampliar a información. 
 
Ler e recitar en forma coral o poema “¿Quen lle puxo o nome á lúa?“. Dialogar acerca das preguntas do poema e os seus 
propios nomes, por quendas poden comentar por qué as súas familias decidiron poñerlles os seus respectivos nomes. 
O alumnado de segundo ciclo pode facer un cómic do poema. Co alumnado de terceiro ciclo pódese reflexionar sobre a 
orixe de moitas palabras de uso común: almofada, chaval, xersei, ravioli, pantalón, xampú, iogur, fútbol... e como o 
contacto con outras culturas enriqueceu tamén o idioma. 
 
Tras a lectura de “Cantar cancións” e “¿Que é a diversidade?” facer un mural que exprese a diversidade que existe no 
barrio, no colexio, na biblioteca, etc. 
 
4. Paz 
 
Obxectivo: 
- Fomentar a busca de solucións pacificas ante os conflitos.  
 
Artigs relacionados: 
- O mono viaxeiro. Páxina 8.  
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Descrición das actividades:   
 
Ler o conto “O mono viaxeiro”, dialogar sobre a viaxe que realiza e a forma en que vai resolvendo os problemas que se lle 
presentan ao longo do camiño. Reflexionar acerca das situacións que os levan a discutir ou enfadarse con outras persoas na 
casa, no colexio, no barrio. 
 
Dividir o grupo en tres subgrupos e propoñer un caso para resolver. Posteriormente compartir as solucións de cada caso co 
resto do grupo. 
 

a. Diego e María son irmáns e ambos queren ler o mesmo conto.  

b. Carlos esborranchou un libro da biblioteca.  

c. Nancy, por baixar correndo as escaleiras, empurrou a Salvador.  

 

Reflexionar sobre as actitudes que favorecen a solución pacífica dos conflitos. Recoñecer que hai actitudes que permiten 
que os conflitos poidan solucionarse, por exemplo: falar, non berrar, escoitar a outra persoa, expresar o que sentimos de 
forma clara, pedir axuda a persoas maiores se non podemos solucionar o problema por nós mesmos/as, etc. 
Co alumnado de terceiro ciclo pódese facer un xogo de rol sobre un só caso e logo presentar as diferentes solucións. 
 
5. igualdade de oportunidades  
 
Obxectivos: 
- Espertar o interese por identificar diferentes necesidades das persoas  
- Fomentar a empatía e o respecto ás persoas con necesidades diferentes das propias. 
 
Artigos relacionados: 
• Alfabetos. Páxina 10. 
• Se eu fose... Páxina 11.  
• Celebracións. Páxina 11. 
 
Descripció das actividades: 
Ler o artigo “Alfabetos” dialogar sobre a linguaxe de signos. ¿Vistes utilizar a linguaxe de signos?, ¿coñecedes algunha 
persoa que o utilice?, ¿podedes pedirlle que vos ensine algunhas palabras?... 
Reflexionar observando que todas as persoas podemos comunicarnos se accedemos á información adaptada ás nosas 
necesidades. 
 
Recoñecer que as discapacidades non son obstáculos para que as persoas poidan exercer os seus dereitos. Identificar 
diferentes obxectos que foron adaptados a diferentes discapacidades (accesos, sinais de tráfico, medios de transporte, 
envases de alimentos, medicinas, etc. ). 
 
Realizar o xogo “Se eu fose” reflexionar sobre as diferentes formas de identificarse e expresarse, recoñecendo que se ben 
son diferentes, todas son iguais en importancia. Esta actividade permite profundar no coñecemento do grupo. 
 
Escoller unha data especial para o grupo onde poidan preparar actividades orientadas a profundar no coñecemento 
persoal, suxerimos celebrar a igualdade co alumnado de terceiro ciclo pódese facer fincapé no Principio de Igualdade 
recoñecido na Convención dos Dereitos da Infancia. 
 
6. Salud  
Obxectivo: 
- Identificar situacións de inxustiza, en especial no ámbito da saúde.  
 
Artículos relacionados: 
• Palabras. Páxina 12 
. 
Descrición das actividades: 
Ler o poema e realizar as actividades propostas en grupos pequenos para terminar cun plenario. Compartir os novos 
poemas e facer un panel con eles. Unha variante é facer un panel dividido en varias partes e que os nenos e nenas 
completen escribindo as palabras que cumpran os seguintes criterios: 
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