MATERIAIS DIDÁCTICOS
BLOQUE DE SECUNDARIA
13 A 16 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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a

SESIÓN

BOTAR
A VISTA ATRÁS
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 achergándoas á realidade do noso
país e das nosas propias familias.

• Algún dos membros da túa familia foron
ou son emigrantes (tío/a, avó/a,irrmán/
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?

MATERIAIS
Anexo 3 Ficha para escribir o final.
Anexo 1. Información sobre os conflitos
das fotos

• Como cres que lles gustaría teren sido
recibidos?
• Como recibes ti o que vén de fóra?
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a

SESIÓN

VERDADEIRO
OU FALSO

DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

Trátase de propoñerlle ao alumnado
unha serie de mitos e realidades sobre as
persoas refuxiadas e eles/as por equipos,
deberán debater e respostar se cada unha das
afirmacións que lles propoñemos é verdadeira ou falsa.

• Romper falsas crenzas ou tópicos sobre
as persoas refuxiadas.
• Facernos conscientes da cantidade de
bulos que existen sobre as persoas migrantes.
• Desenvolver un pensamento crítico coas
informacións racistas ou xenófobas.

Ao rematar, os grupos irán poñendo as
respostas en común e explicando por que
elixiron esa opción.

RECURSOS
https://maldita.es
Maldita migración web que loita contra as
loias sobre migración e refuxio
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VERDADEIRO OU
FALSO?
(TODAS SON FALSAS)
1. Os refuxiados veñen todos de Siria
Actualmente hai 9 emerxencias humanitarias de onde procede a maioría dos refuxiados: Siria, Iraq, Iemen, Sudán do Sur,
República Centroafricana, Nixeria, Burundi,
República Democrática do Congo e Mali.
Ademais, existen refuxiados en decenas
de países que se viron perseguidos por motivos de raza, relixión, nacionalidade, pertenza a un grupo social ou opinións políticas...
2. A historia repítese e non hai nada que
poidamos facer.
Ter presente a historia é importante e
pode levarnos a actuar, pero hai diferenzas considerables con relación ao pasado. O
noso sistema de protección dos refuxiados
creouse co obxectivo principal de facerlle
fronte aos enormes trastornos demográficos
que as dúas guerras mundiais produciron en
Europa.
En lugar de resolver o problema, os gobernos tomaron medidas enérxicas contra
os migrantes non desexados outorgáronlle
ás forzas policiais amplos poderes que finalmente foron exercidos tamén sobre os seus
propios cidadáns.
3. Aquí xa non podemos axudar a tantos.
Hai demasiados.
España acolleu 2782 refuxiados. Uns números moi por baixo dos establecidos, xa
que España estaba disposta a acoller máis
de 11.000 refuxiados.

4. Son unha carga económica para os
países de acollida.
Distintos estudos demostran que os refuxiados impulsan a economía. Segundo un
estudo con datos dos últimos 30 anos recollidos en países europeos como España, o
gasto que xeran é menor aos ingresos por
PIB, impostos e descenso del paro. Os refuxiados devolven máis do que reciben, polo
que o criterio económico non é válido para
respaldar as políticas antiinmigración. Lonxe
de seren unha carga, teñen un impacto positivo no económico e no rexuvenecemento
xeográfico.
5. Non teñen estudos.
O 80% dos refuxiados sirios teñen estudos
secundarios ou universitarios.
6. Veñen aos países máis ricos.
Os datos indican que a gran maioría están nos países veciños, en vías de desenvolvemento. Segundo os últimos datos de
ACNUR, o 85% dos refuxiados están no hemisferio Sur e os países que máis refuxiados
acollen son Turquía, Pakistán, Uganda, Líbano e Irán.
7. Cóanse terroristas entre eles.
Segundo os datos do CSIS, 8 das 10 cidades máis perigosas por terrorismo están en
Oriente Medio e as outras 2 en África.
Ademais, lévase a cabo un rexistro exhaustivo no que se realizan probas como o
escaneo do iris para comprobar a identidade
de cada persoa antes de darlle o estatus de
refuxiado.
8. Só se axuda os refuxiados,non os
españois.
A ONU axuda os que teñen que fuxir da
violencia, da persecución ou da violación
de dereitos humanos, sexa cal for a súa
procedencia.
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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, nos
permite 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.
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• 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

O Serie de penalidades e dificultades que pasa
alguén para levar a cabo algo. (ODISEA).
P Situación ou estado en que non hai guerra
nin loitas entre dúas ou máis partes enfrontadas.
(PAZ).

A Recibir ou admitir unha persoa co fin de
axudala ou protexela. (ACOLLER).

Q Calidade ou estado do que está quieto, calmo, tranquilo etc. (QUIETUDE).

B Ciclo de estudos co que remata a etapa
no colexio e/ou no instituto. (BACHERALATO).

R Contén a R . Que non ten patria, por renunciar á
súa nacionalidade legal ou por perdela. (APÁTRIDA).

C Asentamento temporal construído para
recibir persoas refugiadas.

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

(CAMPAMENTOS DE REFUXIADOS).

D Capital de Siria. (DAMASCO).
E Participación afectiva dunha persoa nunha
realidade allea a ela, xeralmente nos sentimentos doutra persoa. Capacidade que todos deberiamos ter para entender ben a situación dos
refuxiados. (EMPATÍA).

F Delimitación xeográfica entre dúas entida-

(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).

des políticas ou xurisdicións. (FRONTEIRA).

G Moitos refuxiados escapan da _________

V Persoas que serven a unha comunidade ou
ao medio por decisión propia e libre.

(GUERRA).

(VOLUNTARIA).

H Contrario de inhumano. (HUMANO)
I País do sudoeste 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).

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).

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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PASAPALABRA
ROSCO 2
A Protección que un estado concede no seu territorio a un individuo fronte á persecución doutro estado. (ASILO).
B Ruta usada por un gran número de
persoas refugiadas no seu percorrido por Europa.
(BALCÁNS)

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 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 Está nas mans de todos facer que o mundo
sexa máis________ (HABITABLE).

I Contexto ou situación onde as persoas teñen os mesmos dereitos e as mesmas oportunidades nun determinado aspecto ou a nivel xeral.
(IGUALDADE).

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).
N Desprazarse pola auga cunha nave ou unha
embarcación. (NAVEGAR).
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Ñ País onde vivimos. (ESPAÑA).
O Que ten como finalidade a realización dun
ataque ou que manifesta a súa disposición para
tal fin. (OFENSIVO/A).

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

COMO
PESA!
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a
SESIÓN

DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVOS

Colocamos unhas cantas cousas pesadas sobre unha mesa (libros, roupa, etc.) A
cada cosa poñémoslle unha etiqueta (pedras) deacordo 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 frio, 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 lo axudou.

MATERIAIS
ANEXOS “tarjetas piedra”.
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“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
ongaire

AireOng

ong.aire

Tradución e supervisión lingüística:
LOIS BARROS DIAZ
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