MATERIAIS DIDÁCTICOS
BLOQUE 1 DE PRIMARIA
6 A 9 ANOS

EXEMPLAR PARA O/A DOCENTE
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“Todos os seres humanos nacen
libres e iguais en dignidade e
dereitos e, dotados como están
de razón e conciencia, deben
comportarse fraternalmente
os uns cos outros.”
Artigo 1. Declaración Universal dos Dereitos Humanos
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1

a

SESIÓN

LENDO
O CONTO DE SAID
DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

A persoa formadora contará o conto
de Said. Propoñerlle ao alumnado que, en
pequenos grupos, completen o conto e realicen unha representación deste. Os/as alumno/as deberán inventar distintos desenlaces para a historia. Podemos axudalos con
algunhas pistas:

• Axudar a explicar situacións complicadas
que están relacionadas coa situación das
persoas refuxiadas ( fuxir da guerra, bombardeos, pateiras..).
• Concienciar os máis pequenos para que
valoren a súa situación actual. Situación de
paz en contraposición coa guerra.

A que colexio irá Said agora?
Como se sentirá? Terá novos amigos?
Ao rematar de representar o conto de
forma grupal. Os outros compañeiros poderán facerllesles tres preguntas sobre por que
se decidiu rematar desta maneira.
MATERIAIS
O conto de Said
Ficha para continuar a historia.
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2

a

SESIÓN

MIRANDO
PARA O FUTURO

DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

Dispoñemos de cinco series de fotografías
sen ordenar, cada serie representa unha
situación pola que as persoas deben abandonar o seu país. Nesta actividade pedimos que se divida a clase en 5 grupos e
que cada grupo ordene unha secuencia
fotográfica, posteriormente deberán explicar por que elixiron esa orde e promoveremos un “debate” propoñendo diferentes
preguntas, por exemplo:

• Explicar as diferentes razóns polas que as
persoas teñen que saír dos seus países.
• Fomentar la capacidade de observación
e de relación para desenvolver criterios e
opinións propias.

• En que se parecen as secuencias?
• En que se diferencian?
• Por que marchan do seu país?
• Merece a pena pelexar ou arranxar
as cousas?
• Que imaxe che chama máis a atención?
• Podes atopar algo positivo nas imaxes?
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SERIES DE FOTOS
Anexo 1. Información sobre os
conflitos das fotos

“1. Toda persoa ten dereito a circular
libremente e a elixir a sua residencia
no territorio dun Estado.
2. Toda persoa ten dereito a saír de
calquera país, mesmo do propio,
e voltar ao seu país.”
Artigo 13. Declaración Universal dos Dereitos Humanos
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3

a
SESIÓN

XINCANA

DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

O circuíto consta de 7 estacións polas que o alumnado deberá pasar en grupos. Ao chegaren a cada estación, terán
unha misión que deberán resolver entre os
membros do equipo nun tempo determinado. Terminado ese tempo, soará un sinal
que indicará o cambio de estación e así ata
participar nas sete organizadas.

• Provocarmos a reflexión do alumnado
sobre as dificultades coas que se encontran
as persoas migrantes durante a súa viaxe.

Queremos que dunha forma lúdica entendan que as persoas refuxiadas se enfrentan
día tras día a diferentes dificultades e obstáculos que lles impiden seguir adiante con
facilidade.

MATERIAIS
Papel de periódico, culleriña e botella de
auga, post-its, fíos, lápis ou bolígrafo, conos e pelotas, colchonetas, cordas.
Opcional (chaquetas, mochilas, libros)
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AS ESTACIÓNS DO
XOGO SON AS SEGUINTES
1. “Camiño a algures”
O obxectivo é construir entre todos/as un
camiño que una o noso poboado coa aldea
máis próxima. Debemos facer unha estrada
que permita transportar os alimentos e a
auga a aquelas persoas que o precisen no
poboado veciño.
Para iso contamos con lastros que haberá
que ir ordenando no chan tendo en conta
que só poderemos desprazarnos sobre eses
lastros sen pisarmos o exterior. Vosoutros/
as decidiredes como facer un camino seguro.
Sen caerdes e colaborando todos/as!
2. “Gota a gota”
En ocasions algo tan sinxelolo como beber,
bañarse, dispoñer de auga para cociñar, etc.
convértese nunha tarefa complicada, polo
que unha pequena aportación é importantísima para acadar un gran fin.
Debemos reencher unha botella de plástico
baleira (ou similar) utilizando soamente una
culleriña para transportar a agua. Pouco a
pouco e co esforzo de todos conseguiremos
enchela!
3. “Dedícocho!”

4. “Cadea humana”
Nada mellor que a colaboración cidadá na
axuda de colectivos en risco de exclusión
social. Por exemplo, acórdache como axudamos a apagar incendios entre os veciños
de Galicia?
Temos unha morea de cousas que levar dun
punto a outro. Fagamos una cadea humana
para trasladar todo o material dun sitio a outro e sen que caia! Entre todos podemos!!
(Podemos propoñer que transporten follas
de papel ou globos..e que o fagan sen usaren
as mans).
5. “Duns a outros”
Sigamos sendo solidarios!
Repartamos o que temos co resto. Para iso
levaremos un prato de comida, que será
un cono cunha pelota encima, salvando os
obstáculos que atopemos no camiño.
Cantos máis repartamos máis axudaremos!
6. “Traslado de feridos”
Desgraciadamente ocorren accidentes e
emerxencias, pero non todos dispoñen dos
mesmos recursos para coidaren os feridos.
Polo tanto, a colaboración cidadá é fundamental.
Por iso solicitamos que trasladedes uns compañeiros que están enfermos ata o hospital
máis próximo. Así que necesitades poñer o
ferido nunha colchoneta e collela entre todos de maneira segura para no danalo máis.
Imos cambiando os postos para que todo o
alumnado poida experimentar os distintos
roles. Unamos as nosas forzas!

Que bonito é recibir unha palabra, un ánimo, un sonriso… que nos axude a afrontar
o día a día da mellor maneira posible! Moitas persoas refuxiadas non contan co apoio
de ninguén próximo (nin familiar nin amigo)
que lles diga unhas palabras de ánimo nin
unha aperta.

7. “Tirolina”

Dedícalles unhas palabras a estas persoas
que consideras que necesitan unha mensaxe
de ánimo. Escribe mensajes ou imaxes de
ánimo, cariño e apoio nos pos-its que che
facilitamos, podes decoralos para facelos
aínda máis bonitos. Cólgaos na túa clase, e
así te axudarán a recordar canta sorte temos
por podermos ter a nosa familia e amigos
cando máis os necesitamos.

Construamos a tirolina máis grande que poidamos atando unhas cordas a outras ata
conseguirmos unir as canastras da pista, do
patio, do ximnasio… cando teñamos as canastras unidas colocaremos nun dos extremos unha bolsa cunha pelota dentro e debemos conseguir que esa bolsa viaxe dunha
canastra a outra. Seguro que entre todos
chegaremos moi lonxe!

Chegar dun punto a outro do mundo non
sempre é tan sinxelo como coller un avión.
Ten presente que, para podermos chegar
ao noso destino desexado, hai que pasar
moitas veces por bastantes dificultades
(viaxes en pateiras, cruzar montañas, etc.).
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4

a
SESIÓN

PASAPALABRA
DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

Para o clásico xogo de pasapalabra precisarase inchar un flotador (se no temos
flotador podemos facer un círco con postit sobre a parede) e colocar por orde alfabética os post-it coas letras do abecedario.
O flotador é un recurso que, ademais, permítenos recordar a temática das persoas refuxiadas que chegan a Europa por mar polo
que pode usarse como introdución do xogo.

• Axudar o alumnado a comprender que
as persoas refuxiadas son coma nós.

O alumnado agruparase en dous equipos e cada un terá o seu rosco con diferentes preguntas. Cada vez que un equipo
non saiba a resposta, a quenda pasará ao
equipo contrario, e ademais cambiará o/a
alumno/a que contesta, así irase avanzando
polos roscos de forma que todos os membros do equipo poidan participar.
Haberá cinco minutos para responder
ao rosco completo, este tempo deberá xestionarse de maneira grupal e poderán utilizar en dúas ocasións o “comodín de información” co que poden consultar os arquivos
traballados con anterioridade na aula.

8

• Facilitar que o alumnado conecte coas
persoas refuxiadas desde a empatía.

RECURSOS
Definicións dos roscos.
Flotador, pos-its coas
letras do abecedario,
cronómetro.

PASAPALABRA
ROSCO 1

P Non queremos guerra, necesitamos____
(PAZ).

Q Alimento feito con leite, moi rico en
calcio necesario para o crecemento forte dos
ósos. (QUEIXO).

A Se o protagonista do conto viñese
á nosa clase sería o noso. (AMIGO).
B Medio de transporte co que viaxan
moitas persoas refuxiadas. (BARCA).
C Lugar onde viven as persoas refuxiadas
antes de ter que fuxir. (CASAS).
D Contrario de fácil. (DIFÍCIL).
E É importante que todos os nenos teñan
unha _________(ESCOLA) para aprender.
F Que non é propio dun lugar, que provén
de fóra. (FORÁNEO).
G Pais de Europa ao que chega un maior
numero de persoas refuxiadas. (GRECIA).
H Capacidade, ben sexa innata ou resultado da experiencia, para facer ben algo que
require certos dotes. (HABILIDADE).

R Crenza ou opinión de que unha persoa
dunha raza é superior a outra e por tanto
mellor. (RACISMO).
S Nome do protagonista do noso conto.
O significado do nome é feliz. (SAID).
T O contrario de contento é_____ (TRISTE).
U Que pertence ou se refire a todos os
países, a todos os tempos, a todas as
persoas ou a todas as cousas. (UNIVERSAL).
V Traxecto dunha parte a outra. (VIAXE).
X Odio ou rexeitamento ao estranxeiro.
(XENOFOBIA).

Z (Contén o z) Órgano que todos os
seres humanos posúen e que nos fai estar
vivos. (CORAZÓN).

I País árabe de onde proceden algunhas
persoas refuxiadas. (IRAQ).
L As persoas refuxiadas
diferentes ______(LUGARES).

veñen

de

M Sentimento, emoción provocada pola
presenza dun perigo real ou imaxinario.
(MEDO).
N As persoas refuxiadas non só son
adultos tamén hai _________(NENOS E NENAS).
Ñ País onde vivimos. (ESPAÑA).
O As persoas refuxiadas que veñen en barcas polo mar ás veces teñen medo porque
hai moitas _________(ONDAS) e é perigoso.
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PASAPALABRA
ROSCO 2

Q Causar dano ou abatemento físico ou
moral a laguen. (QUEBRANTAR).
R Debemos ________ que cada persoa ten
diferentes gustos e forma de pensar.

A Algunhas persoas refuxiadas hai
________ (ANOS) que saíron do seu país de
orixe.
B Palabra coa que poderiamos recibir
a Said se viñese ao noso colexio. (BENVIDO).
C Edificio que serve para vivir. (CASA).
D Os seres humanos temos ____que deben
cumprirse. (DEREITOS).
E Capacidade de percibir, compartir
e comprender o que outro ser pode sentir .
(EMPATÍA).

F Contrario de triste. (FELIZ).
G Moitas persoas refuxiadas foxen da
__________ (GUERRA).
H Persoa que se distingue por realizar
unha fazaña extraordinaria, especialmente
se require moito valor. (HEROE).
I Contrario

de

distintos,

diferentes

(IGUAIS).

L Non todas as persoas refuxiadas falan a
mesma _____(LINGUA).
M Capacidade de lembrar situacións pasadas que quedan na mente. (MEMORIA).
N Afundimento ou destrución dun barco
que está a navegar. (NAUFRAXIO).
Ñ Contén o ñ, Said é un deles. (MENIÑO).
O Estación do ano na que caen as follas
das árbores e empeza o frío nos campos de
refuxiados. (OUTONO).
P Algunhas persoas refuxiadas percorren varios _______ (PAÍSES) en busca dunha
vida mellor.
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(RESPECTAR).

S País de onde veñen algunhas persoas
refuxiadas que foxen da guerra. (Siria).
T Emoción que nos fai chorar en ocasións.
(TRISTEZA).

U Que pertence ou se refire a todos os países, a todos os tempos, a todas as persoas
ou a todas as cousas. (UNIVERSAL).
V Contrario de covarde. (VALENTE).
X O que todos os nenos e adultos deberían ter asegurado ao mediodía, todos os
días do ano. (XANTAR).
Z (Contén o Z.) un xesto, unha expresión
ou unha acción que anticipa a intención
de danar a alguén no caso de que a outra
persoa non cumpra con certas esixencias.
(AMEAZA).

BLOQUE 2 DE PRIMARIA
9 A 12 ANOS
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“Todo individuo ten dereito
á vida, á liberdade
e á seguridade da súa persoa.”
Artigo 3. Declaración Universal dos Dereitos Humanos
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1

a

SESIÓN

MIRANDO
PARA O FUTURO
DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

Dispoñemos de cinco series de fotografías sen ordenar, cada serie representa unha
situación pola que as persoas deben abandonar o seu país. Nesta actividade pedimos
que se divida a clase en 5 grupos e que cada
grupo ordene unha secuencia fotográfica, posteriormente deberán explicar por
que elixiron esa orde e promoveremos un
“debate” propoñendo diferentes preguntas,
por exemplo:

• Explicar as diferentes razóns polas que as
persoas teñen que saír dos seus países.
• Fomentar la capacidade de observación
e de relación para desenvolver criterios e
opinións propias.

• En que se parecen as secuencias?
• En que se diferencian?
• Por que se van do seu país?
• Merece a pena pelexar ou arranxar as
cousas?
• Que imaxen che chama máis a atención?
• Podes atopar algo positivo nas imaxes?

SERIES DE FOTOS
Anexo 1. Información sobre os conflitos
das fotos
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2

a

SESIÓN

BOTAR
A VISTA ATRAS

DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

Actividade que pretende reflectir a
condición de España como país de emigrantes décadas atrás, de maneira que o alumnado poida percibir as persoas migrantes como
algo próximo e non como algo perigoso ou
malo. Traballarémolo mostrando fotografías de españois emigrantes e trasladándolles algunhas preguntas como:

• Reflexionar sobre situacións vinculadas
coas dinámicas migratorias.
• Desenvolver a empatía polas persoas migrantes achegándoas á realidade do noso
país e das nosas propias familias.

• Algún dos membros da túa familia foron
ou son emigrantes (tío/a, avó/a, irmán/
irmá, etc.)?
• A qué países emigraron?
• Por que marcharon?
• Como se sentiron (tristes, contentos, con
morriña, con medo)?
• Coñecían o idioma do país ao que foron?
• Como cres que foron recibidos?
• Como cres que lles gustaría teren
sido recibidos?
• Como recibes ti o que vén de fóra?
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SERIES DE FOTOS
Anexo 1. Información sobre os
conflitos das fotos

3

a
SESIÓN

PASAPALABRA
DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

Para o clásico xogo de pasapalabra precisarase inchar un flotador (se no temos
flotador podemos facer un círco con post-it
sobre a parede) e colocar por orde alfabética os post-it coas letras do abecedario. O
flotador é un recurso que, ademais, permítenos recordar a temática das persoas refuxiadas que chegan a Europa por mar polo
que pode usarse como introdución do xogo.

• Axudar o alumnado a comprender que
as persoas refuxiadas son coma nós.

O alumnado agruparase en dous equipos
e cada un terá o seu rosco con diferentes
preguntas. Cada vez que un equipo non saiba a resposta, a quenda pasará ao equipo
contrario, e ademais cambiará o/a alumno/a que contesta, así irase avanzando polos roscos de forma que todos os membros
do equipo poidan participar.
Haberá cinco minutos para responder ao
rosco completo, este tiempo deberá xestionarse de maneira grupal e poderán utilizar
en dúas ocasións o “comodín de información” co que poden consultar os arquivos
traballados con anterioridade na aula.

• Facilitar que o alumnado conecte coas
persoas refuxiadas desde a empatía.

RECURSOS
Definicións dos roscos.
Flotador, pos-its coas
letras do abecedario,
cronómetro.
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PASAPALABRA
ROSCO 1
A Recibir ou admitir unha persoa co fin de
axudala ou protexela. (ACOLLER).
B Ciclo de estudos co que remata a etapa
no colexio e/ou no instituto. (BACHERALATO).
C Asentamento temporal construído para
recibir refuxiados.

(ODISEA).

P Situación ou estado en que non hai guerra nin loitas entre dúas ou máis partes enfrontadas. (PAZ).
Q Dereito dos migrantes a manteren
a unidade da súa familia, podendo para
iso reunir consigo determinados parentes
no país ao que se desprazaron.

(CAMPAMENTOS DE REFUXIADOS).

(REUNIFICACIÓN FAMILIAR).

D Capital de Siria. (DAMASCO).

R Resto dunha construción máis ou menos
derruída, gravemente deteriorada. (RUÍNA).

E Participación afectiva dunha persoa
nunha realidade allea a ela, xeralmente nos
sentimentos doutra persoa. (EMPATÍA).
F Delimitación xeográfica entre dúas entidades políticas ou xurisdicións. (FRONTEIRA).
G Moitos refuxiados escapan da _________
(GUERRA).

H Contrario de inhumano. (HUMANO).
I País do suroeste de Asia que abrangue
a maior parte do noroeste da cadea montañosa de Zagros, a parte oriental do deserto
de Siria. Hai dous grandes ríos: o Tigris e o
*Éufrates. (IRAQ).
L Acto de lexitimar. Autorización ou xustificación por un acto legal. Tamén se trata
do acto de validación dun documento ante
as autoridades do estado no que se utiliza.
(LEGALIZACIÓN).

M Movemento de poboación fóra do seu
lugar de orixe ou de residencia habitual,
pode ser de forma temporal ou permanente
e xeralmente a grande escala. (MIGRACIÓN).
N Pertenza dunha persoa a unha nación.
Esta pertenza supón que a persoa ten dereitos e obrigas con respecto á nación.
(NACIONALIDADE).

Ñ Contén o *Ñ. Elemento sanitario para lavar todo o corpo, especialmente os nenos e
nenas pequenos do que carecen os campos
de refuxiados. (BAÑEIRA).
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O Serie de penalidades e dificultades
que pasa alguén para levar ao cabo algo.

S Persoa que solicita o recoñecemento da
condición de refuxiado/a, e cuxa solicitude
aínda non foi avaliada de forma definitiva.
(SOLICITANTE DE ASILO).

T Toda viaxe ou itinerario que supón algunha clase de risco. Quen inicia unha sabe
que se expón a situacións imprevistas, polo
xeral vinculadas ás condicións climáticas ou
ao descoñecemento do terreo. (TRAVESÍA).
U Situación ou lugar no que se atopa
unha cousa. (UBICACIÓN).
V Persoas que serven a unha comunidade ou ao medio por decisión propia e libre.
(VOLUNTARIO).

X Instrumento musical de percusión, composto por plaquiñas metálicas de distinto
tamaño batido cunha pequena baqueta.
(XILÓFONO).
Z Contén o Z. Antónimo de triste. (FELIZ).

PASAPALABRA
ROSCO 2

N Desprazarse pola auga cunha nave ou
unha embarcación. (NAVEGAR).

A Protección que un estado concede no
seu territorio a un individuo fronte á persecución doutro estado. (ASILO).

O Sentimento violento de antipatía cara
algo ou alguen que leva a desexar o seu mal.

B Ruta usada por un gran número de
persoas refuxiadas no seu percorrido por
Europa. (RUTA DOS BALCÁNS).

P Documento que acredita a identidade e
a nacionalidade dunha persoa e que é necesario para viaxar a determinados países.

C Conxunto de coñecementos, ideas, tradicións e costumes que caracterizan un
pobo, unha clase social, unha época, etc.
(CULTURA).

D Son persoas que ven obrigadas a abandonar os seus fogares e migrar dentro do
seu propio país, fuxindo de situacións que
poñen en risco as súas vidas ou as das súas
familias. (DESPRAZADAS).
E Continente ao que chegaron un gran
número de persoas refuxiadas. (EUROPA).
F Conxunto de ascendentes, descendentes
e demais persoas relacionadas entre si por
parentesco de sangue ou legal. (FAMILIAS).
G País europeo con maior cociente de solicitantes de asilo per cápita. (GRECIA).
H Establecemento sanitario onde son ingresados os enfermos para que reciban os
coidados necesarios. (HOSPITAL).
I Contexto ou situación onde as persoas
teñen os mesmos dereitos e as mesmas
oportunidades nun determinado aspecto ou
a nivel xeral. (IGUALDADE).

Ñ País onde vivimos. (ESPAÑA).

(ODIO).

(PASAPORTE).

Q Conxunción copulativa. (QUE).
R Persoa que se refuxiou nun país estranxeiro por mor dunha guerra ou das súas
ideas políticas ou relixiosas. (REFUXIADA).
S Concienciación e influencia sobre unha
persoa para que recapacite e perciba o valor
ou a importancia de algo. (SENSIBILIZACIÓN).
T País soberano intercontinental situado
en Asia e Europa que se estende por toda a
península de Anatolia e Tracia na zona dos
Balcáns. (TURQUÍA).
U

Acción de unir ou unirse. (UNIÓN).

V Validación dun documento por parte da
autoridade competente para que se poida
utilizar. (VISADO).
X Contén a x . Auxilio, refuxio, alivio.
(AXUDA).

Z Contén o Z, confianza en lograr unha
cousa ou de que se realice algo que se
desexa. (ESPERANZA).

L Regra ou norma establecida por unha
autoridade superior para regular, de acordo coa xustiza, algún aspecto das relacións
sociais. (LEI).
M Parede, tapia ou muralla. (MURO).
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4

a
SESIÓN

¡COMO
PESA!

DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

Colocamos unhas cantas cousas pesadas sobre unha mesa (libros, roupa, etc.) A
cada cosa poñémoslle unha etiqueta (pedras) de acordo co que máis ou menos pese
para nós.

• Analizar o que supón para unha persoa
migrante deixar a súa vida atrás.
• Entender en que forma pode sentirse
unha persoa migrante ao chegar a un país
descoñecido.

Poñémoslle unha mochila a un/unha dos/
das participantes. Algúns/algunhas compañeiros/as vanlle introducindo “pedras” na
mochila que representan a familia, a choiva,
o frío, as amizades, as fronteiras … é dicir,
todo o que deixan atrás (as pedras poden
ser libros ou outros obxectos que se estean
na aula).
A seguir indícaselle que debe comunicarse
con dous/dúas dos/as seus/súas compañeiros/as, aos/ás que pode preguntar: como
vos chamades?, de onde sodes?... (as preguntas que queira). A dinámica do xogo consiste en que un/unha deles/as o/a ignorará
poñéndose de costas, e o/a segundo/a non
comprenderá o idioma no que lle falan. Finaliza a dinámica reflexionando sobre como
se sentiu, que puideron facer os compañeiros, se alguén o axudou.
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MATERIAIS
Anexo:“Tarjetas piedra”.

“Todo ser humano ten
dereito, en todas as partes,
ao recoñecemento da súa
personalidade xurídica.”
Artigo 6. Declaración Universal dos Dereitos Humanos
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A.I.R.E.
Rúa Doantes de sangue 2, 1ºA
Escalera esquerda
15004 A Coruña
info@ongaire.org
+34 696 06 90 99
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Tradución e supervisión lingüística:
LOIS BARROS DIAZ
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