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Con este título presentamos un material pensado para as etapas de Educa-
ción Infantil e Primaria. O noso principal obxectivo é resaltar as diferenzas 
de cada persoa como unha realidade que promove unha maneira de sen-
tírmonos e vivírmonos en función do que poida devolvernos o medio en 
que nos movemos, mirando sempre as diversidades como riqueza colec-
tiva, en positivo, unha maneira de ser diversa nun mundo tamén diverso.

A diversidade en sentido amplo está totalmente relacionada coas sexua-
lidades, os xéneros, os corpos, as ideoloxías, as liberdades individuais, 
aspectos cambiantes en función da sociedade ou a cultura en que nos 
desenvolvamos. 

Nas etapas temperás da vida non hai aínda prexuízos pechados, discrimi-
nación formada nin unha idea preconcibida do que é bo ou malo, san ou 
insán. Nestas etapas vívese, séntese e apréndese desde a experiencia. Por 
este motivo, como educadoras e docentes, parécenos importante dotar 
o noso alumnado de estratexias e ferramentas para que non vivencien as 
súas diferenzas en negativo, para apoderárense no que son, como un ele-
mento de enriquecemento e unha maior capacidade de vivir en liberdade, 
desde a plenitude do sentimento positivo. É moi importante que interio-
ricen que cada persoa é única, valiosa, e que a diversidade individual é 
enriquecedora e non limitadora.

Tentamos abordar cuestións de xénero, identidades, roles, violencias, di-
ferenzas, corpos, culturas e etnias variadas, formas de facer e de estar no 
mundo, capacidades, prevención da violencia e de situacións de acoso 
entre iguais e o abuso de menores.

Dar posibilidade a nenas, nenes e nenos de coñecer outras realidades su-
pón ofrecerlles a oportunidade de ser persoas adultas máis felices, máis 
libres, máis plenas. Esperamos que este material forneza de recursos o 
profesorado, que ten que afrontar cada día a ardua tarefa de educar a ou-
tras persoas, de vivirse en mellores condicións, de ser mellores profesio-
nais, porque o poder transformador da educación é o que contribúe a un 
mundo mellor.

As actividades aquí propostas non deixan de ser un exemplo de como aco-
meter todas estas cuestións desde un punto de vista interseccional. Incor-
poramos ademais elementos sobre o desenvolvemento sostible, a eco-
loxía, os coidados, a crítica ao consumo ou ao propio sistema capitalista ou 
o desenvolvemento de actitudes de respecto, sempre desde a prevención.

Malia o esforzo realizado, tivemos que desagregar as actividades en pro-
postas de traballo diferenciadas co fin de lles dar máis intelixibilidade e 
facer alcanzable o seu desenvolvemento. Este material pode abordarse 
tanto de forma global, ordenado por propostas de traballo, ou por partes, 
que poden facilitar a súa aplicación en relación coa programación da aula.

Animamos a quen desexe poñelo en práctica a que o fagan coa liberdade 
de modificar o que consideren e enriquecer as propostas coas súas pro-
pias achegas. Pretendemos que este material sexa vivo, cambiante, que 
evolucione e se transforme segundo os contextos onde se aplique.

Se che interesa aumentar os teus coñecementos ou saber máis sobre o 
soporte teórico, podes consultar o libro das autoras (Somos como somos: 
Deconstruyendo y transformando la escuela. Editorial Catarata).





O material que tes nas mans está formado por 14 propostas didác-
ticas que xiran arredor de tres grandes bloques de contidos e temá-
ticas de traballo (diversidades, sexismo e coidados). Cada un deles 
pode traballarse de maneira independente e, mesmo, constituír 
unha proposta de traballo única. Tamén se pode optar por varias, 
escollidas en función das necesidades docentes. Con todo, se se 
quere optar por traballar todas as unidades, suxerimos que se siga 
a orde proposta, xa que explica a historia de Mermel desde o seu 
comezo ata o final, cando decide cal vai ser a súa familia1.

Bloque 1. Como somos?
A diversidade como enriquecemento colectivo.
Neste bloque preténdese entender a diversidade como un motivo de en-
riquecemento e non de discriminación. Abordaranse diferentes diversi-
dades ao longo de seis propostas de traballo: corporais, sexo-xenéricas, 
familiares, culturais, funcionais e materiais. 

Proposta didáctica 1: Cores, tamaños e formas.  
Corpos, etnias, sexualidades e xéneros. Mermel.
Propuesta didáctica 2: Somos vila.
Culturas, orixes. O meu pobo, o noso pobo.
Propuesta didáctica 3: Funcionamos distinto, que ben!
Diversidades funcionais. Supercuadrilla.
Propuesta didáctica 4: O que teño non é o que vallo. 
Diversidades materiais. Trocando.
Propuesta didáctica 13: Amores. 
Sexualidades e afectos. Os dedos dos pés.
Propuesta didáctica 14: Somos familia.
Familias. Un conto raro e mollado.

Bloque 2. Non quero perder a metade das 
cousas! 
Ausencia de sexismo nos roles e o desenvolvemento persoal.
Neste bloque trataranse cuestións vinculadas coa ausencia de sexismo 
no desenvolvemento individual. Ao longo de tres propostas, trataranse 
os seguintes aspectos: xogos e xoguetes, profesións e formas de vestir; 
todo iso tendo presentes os roles diferenciados e pretendendo a súa 
deconstrución.

Propuesta didáctica 5: Que poño? 
Formas de vestir sen relacionalas co xénero.
Propuesta didáctica 6: No recreo. 
Profesións non sexistas.
Propuesta didáctica 7: Só imos xogar. 
Xogos e xoguetes sen ter en conta os roles de xénero binarios.

Bloque 3. Imos coidarnos. 
Os coidados.
Neste bloque ofrécense ideas sobre a importancia do coidado, empezan-
do polo propio, ao longo de cinco propostas de traballo vinculadas co coi-
dado, o coñecemento de si, o acoso entre iguais e o abuso sexual.

Propuesta didáctica 8: Mirámonos.
 Características dos corpos. Adiviña, adiviña.
Propuesta didáctica 9: Coidámonos.
A importancia dos coidados. Coidadote, coidadiño.
Propuesta didáctica 10: Mírame, respéctame.
Traballando os límites. Conto o que non me gusta que me fagan.
Propuesta didáctica 11: Non é non, que letra non entendiches, o «N» ou o 
«O»?
O abuso sexual. Buguina.
Propuesta didáctica 12: Stop.
Acoso entre iguais. O rap do Chas.

En cada unha das propostas didácticas seguimos a mesma 
estrutura:

     Lemos, pensamos, falamos.
Sobre a base dun centro de interese, en cada proposta didáctica avoga-
mos por contribuír ao desenvolvemento intelectual do alumnado por 
medio de preguntas que favorezan diversas competencias e que o fagan 
pensar. Os contos, as adiviñas, os refráns… aparecen sempre no anverso, 
e no reverso expóñense as actividades para traballar na clase a xeito de 
orientacións para o profesorado.

       Creatipintamos.
No desenvolvemento evolutivo infantil son fundamentais o debuxo e as 
elaboracións manuais e artísticas como técnicas que melloran a motri-
cidade fina e grosa, os procesos perceptivos e a creatividade. Por iso, e 
con axuda das ilustracións, entendemos que este tipo de actividades son 
unha fonte de motivación para lograr diversas aprendizaxes. A tarefa para 
desenvolver nas unidades será diferente en cada caso: nuns haberá que 
colorear, noutros puntear, noutros facer colaxes… para, finalmente, re-
cortar pola forma sinalada, desenvolver actividades ou calquera tarefa 
que lle pareza adecuada ao profesorado que a desenvolva. Na parte final 
do material hai unha vila (páxina 21) que se irá construíndo coas ache-
gas individuais de cada estudante nas unidades que así o requiran. Sería 
oportuno, ao terminar o material, que o alumnado puidese colgar a súa 
propia vila nas paredes da aula ou dos corredores para visibilizar a diver-
sidade como un factor de enriquecemento. 

   Imos xogar. 

En cada unidade de traballo exporanse actividades lúdicas relacionadas 
cos cont.

   Para facer en familia. 

Para educar sobre estes temas, cómpre implicación e coordinación coas 
familias. Desta forma axúdase ao seu desenvolvemento social e afectivo, 
favorecendo unha aprendizaxe ecolóxica centrada nos seus dous ámbitos 
de desenvolvemento fundamentais: a familia e a escola. Esta ficha debe-
rase recortar polos puntos e levala para a casa para realizar a actividade 
proposta coa familia ou as persoas coas que se conviva. No anverso apa-
rece a ficha para encher e no reverso orientacións para o seu desenvolve-
mento. No transcurso do tempo estipulado por cada docente, deberán 
traer a ficha completada e poñerase en común na aula. Pódese facer un 
caderno, un libro viaxeiro ou un póster final con todas as fichas do alum-
nado e as súas familias, sempre dándolles espazo e importancia a cada 
unha delas. Propoñemos a necesidade de colaboración entre escola e 
familia co desenvolvemento común dun bo desenvolvemento educativo.

En definitiva, estamos a ofrecer un material de aplicación eminentemente 
práctico e con dous fins: a atención ás características (corporais, culturais, 
sexo-xenéricas, funcionais, familiares, afectivas…) de maneira intersec-
cional, e a educación sexual integral en Educación Infantil e Educación 
Primaria dunha maneira non excluínte e baseada na equidade.

Con todo, é preciso que o profesorado e profesionais da educación 
(educadoras sociais, profesorado de pedagoxía terapéutica, audición e 
linguaxe, etc.) que teñan nas súas mans esta obra e decidan poñela en 
práctica, analicen primeiro a súa forma de ser, os seus prexuízos en re-
lación con estes temas, como viviron a educación sexual e a sexualida-
de e como perciben as diferenzas individuais. Porque é difícil pretender 
o cambio doutras persoas se non analizamos as nosas ideas, as nosas 
fobias, os nosos rexeitamentos, as nosas posibilidades e as nosas limi-
tacións. En definitiva, non podemos pretender o cambio das outras per-
soas sen unha análise e un cambio persoal. Entendemos este material 
como unha oportunidade pedagóxica de aprendizaxe común entre pro-
fesorado, alumnado e familias. 

Esperamos que este manual de traballo achegue algo na loita pola equi-
dade, contribuíndo á construción dunha sociedade máis xusta e a unha 
educación de calidade non baseada na interiorización e discriminación 
das nosas diferenzas.

1. Recoméndase que a impresión en papel do material se realice nun formato DIN A3 
por ambas as caras, co fin de seguir unha liña lóxica de traballo tanto co alumnado, 
como coas familias.



Este material baséase nas prescricións da normativa legal vixente. Non é 
un capricho, nin unha proposta allea ao establecido no eido educativo. Por 
iso, aludimos ás leis e reais decretos vixentes de ámbito estatal. Con todo, 
cada comunidade autónoma ten decretos de seu e que animamos a con-
sultar para podelos enlazar con esta proposta. Non se trata de actividades 
illadas sustentadas en apetencias individuais, senón na lexislación, reais 
decretos e decretos vixentes de aplicación obrigada nos centros2.

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE)

«Entre os fins da educación resáltase o pleno desenvolvemento da perso-
nalidade e das capacidades afectivas do alumnado, a formación no res-
pecto dos dereitos e liberdades fundamentais e da igualdade efectiva de 
oportunidades entre homes e mulleres, o recoñecemento da diversidade 
afectiva, sexual, así como a valoración crítica das desigualdades que per-
mita superar os comportamentos sexistas». (Preámbulo)

«A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade 
persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a 
tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a su-
perar calquera tipo de discriminación». (Principio C)

«A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igual-
dade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade 
de trato ou non discriminación das persoas con discapacidade». (Fin B)

Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calida-
de educativa (LOMCE)

«Aquelas condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros mem-
bros da comunidade educativa, que teñan como consecuencia unha 
discriminación ou acoso baseado no xénero, orientación ou identidade 
sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapaci-
dade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas súas 
características persoais, sociais ou educativas terán a cualificación de fal-
ta moi grave». (Artigo 124)

Obxectivos xerais de Educación Infantil que se traballan en todas 
as propostas didácticas (PD). (RD 1630/2006)

A. Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de 
acción e aprender a respectar as diferenzas.

B. Observar e explorar o seu medio familiar, natural e social.

C. Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.

D. Desenvolver as súas capacidades afectivas.

E. Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais 
de convivencia e relación social, así como exercitarse na resolución pací-
fica de conflitos.

F. Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e for-
mas de expresión.

G. Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lectoescritura e no 
movemento, o xesto e o ritmo.

Obxectivos xerais de Educación Primaria que se traballan en to-
das as PD. (RD 126/2014)

A. Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a 
obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía 
e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha so-
ciedade democrática.

B. Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 
conflitos, que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito fami-
liar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.

C. Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas 
entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mu-
lleres e a non discriminación de persoas con discapacidade.

E. Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua castelá e, se a hou-
ber, a lingua cooficial da comunidade autónoma e desenvolver hábitos de 
lectura.

F. Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 
construción de propostas visuais e audiovisuais.

G. Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, res-
pectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social.

H. Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da per-
sonalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude contra-
ria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas.

2. Esta epígrafe e a seguinte poderán variar en función da normativa educativa. Con 
tal fin, faríanse as incorporacións necesarias para axustala á aprobación, variación 
ou cambios normativos, máxime tendo en conta a aprobación inminente da LOMLOE.



Comunicación lingüística
O desenvolvemento do material implica coñecer, comprender, valorar e 
expresar mensaxes orais e escritas, tales como contos, narracións e acti-
vidades diversas..

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía
Algunhas das actividades supoñen recoñecer, interpretar e resolver pro-
blemas, desde diferentes ámbitos e situacións, comunicando os dife-
rentes puntos de vista e tendo moi presente o coñecemento do medio 
natural e social.

Competencia dixital
O material, editado en diferentes formatos, supón a procura, selección, 
comprensión, análise, síntese, valoración, procesamento e comunicación 
de información, en diferentes linguaxes e soportes dixitais, desde unha 
aptitude aberta de procura, contraste e intercambio de información.  

Aprender a aprender
Ten que ver con cuestións de achega do coñecemento de si, as súas difi-
cultades e posibilidades, coas aptitudes relacionadas co esforzo, interese 
e desexo polo saber. Persegue a articulación dunha estratexia de traballo 
persoal baseada na posta en marcha de plans de acción eficaces.

Competencias sociais e cívicas
O traballo para realizar permite a comprensión e valoración crítica de si e 
das demais persoas, a procura da identidade persoal e comunitaria, que 
leve a unha conduta responsable, equilibrada, solidaria e democrática, 
desde o coñecemento do ámbito persoal e social, os seus valores, derei-
tos, necesidades e sentimentos persoais.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
Implica o desenvolvemento no coñecemento da persoa desde a confian-
za e valoración positiva das propias características, para poder afianzar e 
construír valores novos asentados no respecto, o coñecemento, o aprecio 
doutras persoas e do medio, promovendo o desenvolvemento de proxec-
tos persoais e colectivos.

Conciencia e expresións culturais
O desenvolvemento do material supón comprender e valorar os costu-
mes, formas de vida, sentimentos e coñecementos que forman o patrimo-
nio dunha época ou grupo social, así como poder transmitir, conformar 
e expresar de maneira persoal ou colectiva, con diferentes linguaxes, a 
cultura de seu, innovando e promovendo a transformación.

Obxectivos xerais do material

﹅ Favorecer o desenvolvemento integral do alumnado, desde a confian-
za e a valoración das diversidades como un factor propio e de enriquece-
mento individual e colectivo.

﹅ Atender a todas as diversidades presentes na aula, tanto as visibles 
como as invisibles.

﹅ Previr o rexeitamento ás diferenzas (sexuais, funcionais, afectivas, xe-
néricas, culturais, materiais…).

﹅ Previr o sexismo desde as primeiras idades.

﹅ Fomentar o desenvolvemento da infancia sen ter o xénero como lastre 
que impida o movemento en liberdade.

﹅ Axudar ao coidado propio, da contorna e das persoas próximas.

﹅ Previr o acoso entre iguais. 

﹅ Educar na sexualidade desde unha perspectiva ampla.

﹅ Ofrecer posibilidades de acción equitativas, non só igualitarias.

Obxectivos xerais para alcanzar o alumnado

﹅ Entender a diversidade humana e asumila como un motivo de enri-
quecemento e non de discriminación.

﹅ Comprender que existen variados tipos de persoas, con diferentes cor-
pos, culturas, capacidades, etnias, orientacións sexuais, identidades de 
xénero, clases sociais…

﹅ Entender que todas as persoas deben ter igualdade de dereitos e de 
oportunidades.

﹅ Cuestionarse o concepto de normalidade, empezando pola valoración 
e o recoñecemento das súas propias particularidades e entendendo que 
ninguén se axusta a uns canons únicos.

﹅ Comprender que o feito de que haxa «cousas de rapaces e de rapazas» 
implica perder a metade das cousas.

﹅ Coidarse e coidar do seu medio, os seus iguais e as persoas próximas.



BLOQUE 1: COMO SOMOS?
﹅ Entender a diversidade e as diferenzas como trazos inherentes da pro-
pia vida e aspectos que contribúen á mellora individual e social.
﹅ Comprenderse como parte da diversidade.
﹅ Percibir que hai diferenzas que levan a opresións e privilexios, procu-
rando evitar as opresións doutras persoas.

Propuesta didáctica 1: Cores, tamaños e formas.
﹅ Comprender que existen diversidades corporais (cor de pel, tamaños, 
formas…).
﹅ Coñecer as peculiaridades dos diferentes corpos.
﹅ Entender as diversidades sexo-xenéricas máis aló do binarismo home/
muller.
﹅ Interiorizar que o feito de ter un corpo ou outro non debería dar privi-
lexios nin promover opresións.

Propuesta didáctica 2: Somos pobo.
﹅ Coñecer cal é a súa orixe.
﹅ Comprender que existen culturas diferentes con costumes distintos 
entre elas.
﹅ Entender que as diversas culturas non son excluíntes.
﹅ Interiorizar que o feito de formar parte dunha cultura ou outra non 
che fai estar por riba nin por baixo de ninguén.
﹅ Valorar a importancia da contribución de cada individuo na constru-
ción do benestar social e cidadán.

Propuesta didáctica 3: Funcionamos distinto, que ben!
﹅ Comprender que existen funcións humanas diferentes (sensoriais, 
motoras, intelectuais…).
﹅ Coñecer as formas de funcionar propias.
﹅ Entender que hai formas de funcionar diferentes á súa e que todas 
deberían estar valoradas por igual.
﹅ Interiorizar que as formas de funcionar diversas compleméntanse, ne-
cesítanse e enriquécense.
﹅ Comprender que as capacidades non nos identifican como persoas.

Propuesta didáctica 4: O que teño non é o que vallo.
﹅ Comprender que hai diferentes niveis adquisitivos.
﹅ Entender que ter máis ou menos posesións materiais non che fai ser 
mellor ou peor persoa.
﹅ Cuestionar o capitalismo como única forma de funcionamento social.
﹅ Ser capaces de imaxinar outros posibles modelos de funcionamento 
colectivo e cidadán.

Propuesta didáctica 13: Amores.
﹅ Interiorizar que hai diversas formas de amar.
﹅ Coñecer a existencia das diferentes orientacións sexuais.
﹅ Comprender que hai orientacións sexuais que poden ser fluídas ou 
cambiantes.
﹅ Entender a LGBTI+fobia como algo negativo.

Propuesta didáctica 14: Somos familia.
﹅ Interiorizar as peculiaridades da súa familia, das familias do seu círcu-
lo e as das súas compas de clase.
﹅ Entender as diferentes orixes e comprender a súa propia.
﹅ Non xulgar as características ou peculiaridades de diferentes familias 
por non ser como a súa.
﹅ Sentir orgullo do seu modelo familiar, sexa cal for este.

BLOQUE 2: NON QUERO PERDER A METADE DAS 
COUSAS!
﹅ Interiorizar o seu desenvolvemento persoal sen sexismo.
﹅ Entenderse de maneira non binarista ou excluínte.
﹅ Comprender que o sexismo limita o pleno desenvolvemento persoal 
e social.
﹅ Asimilar que non debe haber roles de xénero diferentes en función 
do sexo.
﹅ Entender que non ten por que haber formas de actuar vetadas polo 
feito de pertencer a un sexo determinado.
﹅ Asumir os roles máis convenientes en función da situación, non de 
cuestións vinculadas co sexo ou o xénero.

Propuesta didáctica 5: Que poño?
﹅ Comprender que as roupas son unha cuestión cultural.
﹅ Entender as formas de vestir de maneira non binaria nin sexista.
﹅ nteriorizar que asociar roupas e formas de vestir a un suposto sexo 
limita as posibilidades de elección.
 
Propuesta didáctica 6: No recreo.
﹅ Ser consciente de que as profesións non deben ir ligadas ao sexo.
﹅ Entender que toda persoa pode chegar a ter a profesión que queira, 
se se forma para iso.
﹅ Interiorizar que non debe existir sexismo nas profesións.

Propuesta didáctica 7: Só imos xogar.
﹅ Ser capaz de xogar de diferentes maneiras, a diferentes tipos de xogos 
e con xoguetes distintos, sen ter en conta as diferenzas de xénero.

﹅ Asumir e valorar que cada persoa poida xogar ao que máis lle interese.
﹅ Entender que os xogos e xoguetes non teñen relación directa co sexo nin 
co xénero.
﹅ Comprender que podemos aprender a xogar a calquera cousa independen-
temente do sexo ou xénero asignados.
﹅ Interiorizar que non hai xoguetes ou xogos de nenos e de nenas.

BLOQUE 3: IMOS COIDARNOS
﹅ Coñecer o seu corpo e respectar as diferenzas corporais.
﹅ Saber poñer límites.
﹅ Interiorizar estratexias contra o abuso sexual.
﹅ Asumir a importancia dos coidados.
﹅ Combater o acoso entre iguais.

Propuesta didáctica 8: Mirámonos. 
﹅ Coñecer as partes do seu corpo e as do corpo adulto.
﹅ Entender a diversidade morfolóxico-sexual desde unha óptica non pato-
loxizante e non binarista (masculino | feminino).
﹅ Asumir a diversidade de corpos.
﹅ Ser capaces de preguntar sobre a sexualidade.

Propuesta didáctica 9: Coidámonos.
﹅ Identificar a necesidade de coidado que temos as persoas e os seres vivos.
﹅ Interiorizar a importancia dos coidados propios, ao medio e ás persoas 
queridas.
﹅ Traballar por un medio máis sostible.

Propuesta didáctica 10: Mírame, respéctame.
﹅ Ser capaces de identificar agresións e abusos.
﹅ Saber identificar o que non lles fai sentir ben.
﹅ Poder comunicar sentimentos a persoas próximas.
﹅ Coñecer os seus dereitos e a quen pedir axuda en caso necesario.

Propuesta didáctica 11: Non é non, que letra non entendiches, o «N» ou o «O»
﹅ Ser capaces de mostrar os seus sentimentos e emocións.
﹅ Entender que o seu corpo lles pertence.
﹅ Respectar os límites nos corpos doutras persoas e facer que respecten o propio.

Propuesta didáctica 12: Stop.
﹅ Identificar situacións de acoso entre iguais.
﹅ Asumir que a forma de combater o acoso é implicarse de maneira activa, 
non ver e calar.
﹅ Crear redes de apoio para combater o acoso entre iguais.

OBXECTIVOS XERAIS PARA ACADAR O ALUMNADO AO LONGO DAS PROPOSTAS DE TRABALLO.



QUE VOS GUSTA DE MIN?

Mermel

No principio dos contos,
Mermel non tiña pelo, nin forma de corpo, nin cor de pel, nin tamaño definido.
No principio dos contos, Mermel non tiña, só era.
Ata que un día decidiu inventarse.

Primeiro decidiu ter o pelo crecho.
Moitas persoas berrábanlle:
—Pelo crecho! Estropallo! O teu pai colle o teu pelo para limpar as tixolas?
Outras persoas dicíanlle que con ese pelo reinaba máis.
Entón Mermel, que era valente, decidiu deixar o pelo crecho,
porque o vía parecido ás ondas do mar e pensaba que sobre el 
era moi divertido camiñar.

Logo decidiu levar lentes.
Moitas persoas berrábanlle:
—Catro ollos, rompeteitos! Na túa casa non necesitades pousavasos tendo as 
túas lentes, non?
Outras persoas querían mirar a través das súas lentes porque se vía diferente e 
dicían que parecía moito máis interesante.
Entón Mermel, que o tiña pensado, decidiu levar lentes porque así o vento non 
lle estorbaba nos ollos cando ía en bicicleta e vía mellor o sorriso da xente.

Máis tarde decidiu ter un corpo gordo
Moitas persoas berrábanlle:
—Gordopile, cugordo, que non te dás movido ben do que pesas!
Outras persoas aseguraban que se mantería con solidez ante un vendaval
e que flotaría entre as ondas do mar.
Entón Mermel, que non tiña dúbidas, decidiu non pasar frío no inverno
e querer moito o seu corpo.

Seguidamente, decidiu ter a pel escura.
Moitas persoas berrábanlle:
—Caca cheirenta, trapo sucio!
Outras persoas aseguraban que a súa pel era tan cálida coma un atardecer.
Entón Mermel, que así o decidira, quixo ter a pel escura,
para que ninguén borrase a súa historia.
 

Finalmente, Mermel decidiu non ser nena nin neno.
Moitas persoas berrábanlle:
—Marimacho, maricas; ti que es, un neno ou unha nena?
Outras persoas aseguraban que tería liberdade para ser quen era.
Entón Mermel, que o tiña requetedecidido, logrou non ser mozo nin moza
e xogar ao que lle petaba sen que ninguén lle dixese o que tiña que facer:
ir con saia cando tivese calor e con pantalón cando quixese xogar,
poñer pinzas ou gravata en situacións elegantes, e, sobre todo, ser quen quería ser.

Así, Mermel xa tiña e xa era.
Entón Mermel, feliz, saíu buscar amizades e unha familia. 

Aquí empeza a súa aventura.



﹅ Preguntará á súa familia ou ás persoas coas que viva por que senten cariño polas persoas máis 
achegadas e anotará a resposta no anverso desta ficha. Posteriormente, realizarase unha posta en 
común na clase.

﹅ As conversas de posta en común na aula deberán dirixirse a comprender que a nosa familia 
non nos quere por como somos fisicamente, senón por como somos interiormente e polas nosas 
accións.

﹅ Poderá enfocarse a actividade como un libro viaxeiro.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA

ACTIVIDADE 1

Lerase o conto en voz alta e exporanse as seguintes cuestións, a modo de debate, adaptándoas ás 
necesidades do grupo-clase:
﹅ Por que hai persoas que insultan a Mermel?, por que nos metemos coa xente?
﹅ Que características temos no corpo? 

Poderase partir de opostos como extremos (de peso, de altura…), incidindo en que todas as per-
soas formamos parte dun continuo. É importante que quede reflectido que ningunha diferenza nos 
fai ser mellores nin peores, só diferentes; e que, para que a sociedade, as nosas amizades, a nosa 
familia e o noso círculo máis próximo cambie e se transforme, é necesaria a diversidade. Podere-
mos facer ver que o corpo da mesma persoa tamén vai cambiando de características ao longo da 
vida e han de respectarse.
﹅ É bo cambiar cousas de ti para gustar a outras persoas?
﹅ Que pensades que pasará dentro de dez anos?
﹅ Que fariades se fósedes Mermel?, como vos gustaría ser?

Partindo de que existen diferentes corpos e maneiras de mostrarse a outras persoas, poderanse 
comparar unhas con outras con interrogantes como os seguintes: quen son máis felices: as persoas 
co pelo rizado ou liso?, con lentes ou sen lentes?, etc. Cal soluciona mellor os problemas?
﹅ Sabedes o que son os alcumes?, alguén de aquí ten alcume? Será importante traballar sobre 
como ás veces os alcumes non desgustan e outras veces pódennos facer dano.
﹅ Como nos gustan que nos chamen?, como non nos gusta?

Finalizarase a actividade concretando que hai moitas formas de ser e que debemos respectar a to-
das as persoas, independentemente de como sexamos fisicamente. É importante facer alusión ex-
plícita ás diferenzas dos corpos máis gordos, máis delgados, máis altos, máis baixos, con diferentes 
cores de pel, de ollos, de pelo…, facendo fincapé nas diferenzas étnicas como elemento positivo e 
incidindo en que cada persoa é como é. É clave facer saber que ao longo da historia variaron os ca-
nons de beleza, sendo, por tanto, unha cuestión claramente cultural, e que o realmente esencial é 
validar todas as realidades corporais e aceptar as demais persoas como algo máis amplo que só un 
corpo. É imprescindible neste momento tocar o tema dos insultos e subliñar que non está ben in-
sultar por cuestións físicas ou étnicas, porque estamos atacando a persoa e podemos facerlle dano, 
e porque unha característica física non debe motivar un insulto. É fundamental que interioricen 
que cadaquén debe gustarse tal e como é, que se facemos as cousas para gustar a outras persoas 
nunca gustaremos a todo o mundo. É preciso traballar o apoderamento no que somos e analizar 
(se o nivel da clase o permite) as opresións que viven acotío algunhas persoas porque outras xulgan 
características do seu corpo.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE





ACTIVIDADE 2

A actividade proposta é só un exemplo de todas as posibilidades que se poden realizar. Animarase 
o alumnado a que desenvolva a súa creatividade cunha actividade libre. Debuxará o seu Mermel en 
función dos seus gustos ou de como imaxina que pode ser. Poderase pegar na ficha da vila final. 

ACTIVIDADE 3

Farase unha marioneta de man coa figura de Mermel, coas diferentes características físicas do 
personaxe que se describen no conto (o pelo, as lentes, a cor de pel, o corpo). Igualmente, cada 
estudante poderá realizar unha marioneta de si mesmo/a. Posteriormente, coas marionetas esce-
nificaranse diferentes contos salientando a importancia de gustarse e de non xulgar outras persoas 
polos seus trazos físicos.

RECURSOS: feltro de cores, pegamento e material de refugallo ou reciclado para favorecer o desen-
volvemento sostible.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE



A vila á que chega Mermel
é unha vila especial,
conviven xentes de todas as idades
e nela todas as persoas mandan por igual.

Cada familia vive onde quere,
en edificios, casas e chozas,
todo o mundo se entretén.

E cadaquén viste ao seu xeito,
sexa verán, outono, inverno ou primavera,
con ponchos, kaftáns, saias e pantalóns,
todos bordados cunha chea de cores.

Na vila de Mermel comen moi variado,
botan as súas sementes e tamén van ao mercado.
E, para chegar a algún lugar,
poden ir por río, terra, aire ou mar.

Na vila de Mermel, cando celebran as súas festas,
bailan, cantan e tamén botan a sesta.
E é que, nesta vila, todas as persoas poden entrar.
Cores, tamaños e formas son variados neste lugar.

COMPARTIMOS COSTUMES

Escribe ou debuxa (ti ou calquera das persoas coas que 
convives) unha receita dun prato típico que vos guste moito 
e sexa doado de cociñar. Hai que explicar a elaboración paso 
a paso!

Pensa nun costume típico da túa familia, vila ou cidade, e 
busca unha foto representativa



ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA

1. Coas receitas:
﹅ Elaborarase un libro de receitas do grupo-clase coas receitas achegadas por cada familia.
﹅ As receitas máis sinxelas poderanse cociñar unha tarde na aula ou na cociña do centro.
﹅ Poderase facer unha festa e que cada menor traia á clase un prato elaborado na casa para 
compartir.
Entre as conversas de posta en común na aula, poderá expoñerse que tanto homes como mu-
lleres e demais persoas son capaces de cociñar se poñen empeño en aprender a facelo, e que é 
importante coñecer diferentes sabores para enriquecer os nosos padais.

2. Cos costumes:
﹅ Poderase elaborar un libro viaxeiro cos costumes familiares aglutinados por procedencias.
﹅ Será importante visibilizar as diferenzas culturais, festas, formas de facer… existentes na 
aula, fuxindo de establecer algunha delas como hexemónica ou principal.

ACTIVIDADE 1

Lerase o conto en voz alta e poderanse expor algunhas das seguintes cuestións, a modo de debate, 
adaptándoas ás necesidades do grupo-clase:
﹅ Gustaríavos vivir nunha vila así?
﹅ Que aspectos positivos / vantaxes / cousas boas ten?
﹅ Que aspectos negativos / inconvenientes / cousas malas ten?
﹅ Pensades que existen lugares así no mundo?, onde?
﹅ Que habería que cambiar da nosa sociedade para que existise unha vila así?
﹅ Que aspectos son diferentes na nosa vila ou cidade?
﹅ Que aspectos son diferentes nas aulas do noso cole?

ACTIVIDADE 2

Cada persoa fará unha vila cos materiais que teña (caixas de leite, cartóns, materiais de refuga-
llo…); logo poñeranse nunha mesa grande ou no chan e irase conformando unha vila con todas as 
creacións. Poderáselle poñer un nome e traballar conxuntamente sobre as normas que terá, que 
cousas se poderán facer e cales non nesa vila creada de maneira colectiva.

Será importante facer fincapé naqueles aspectos que teñan que ver coa xestión do colectivo en 
positivo e cun concepto democratizador.

ACTIVIDADE 3: A nosa clase convértese nunha vila!

Entre toda a clase, poñeráselle un nome á vila. Posteriormente, poderase escenificar a vila dentro 
da aula. Ese día vestirán coa roupa que lles apeteza e poderán representar diferentes elementos de 
diversas culturas, como as seguintes: vestido, vivenda, alimentos, transporte, formas de diversión 
e trazos físicos, sen ter en conta o xénero asignado ás diferentes vestimentas, que cada cal poida 
poñer a roupa que lle apeteza.

RECURSOS: Diferentes roupas, papeis continuos para debuxar casas ou medios de transporte, car-
tóns para realizar diversos elementos dun barrio e plastilina ou arxila para elaborar distintos pratos 
de comida. Poderán ser substituídos por materiais reciclados ou de refugallo

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE



COÑECENDO A MIÑA FAMILIA

Que fai mellor cada integrante da túa familia?

Vesme, non me ves: imos facelo ao revés.

A Supercuadrilla

Cando Mermel chega a ese lugar tan especial, hai unha casa libre,
pero para entrar a vivir necesita superar unha proba.
Consiste en atopar a chave que abra a porta.
Mermel sabe que non pode conseguila sen axuda.
Diríxese a un grupo de seis persoas da súa idade.

Segundo se achega, escoita a súa conversación:
—Estou farto de que, por ter síndrome de Down, a xente pense
que teño que estar todo o tempo contento! —di Polchi.
—A min todo o mundo me pide que lles cante algo porque son 
xitana,coma se eu soubese cantar!
—Tes razón, Fer —comenta Kriscar—, como son cega a min  
cóllenme da man para cruzar a rúa, aínda que eu non o pida. 

—Ola! —interrompe Mermel—, como vos chamades?
Polchi, Peca, Mebe, Kriscar, Pitu e Fer contestan.
—Eu son Mermel, acabo de chegar a esta vila e quero vivir nesa casa,
pero teño que atopar a chave. Axudádesme? 
—Pitu, podes ir axiña buscar a chave? —di Mermel.
—Sen problema! Subide á miña cadeira de rodas e  
chegaremos decontado. Kriscar grita: Estou a oír o retintín da chave! 
Parece que un paxaro está dándolle co peteiro!
—Aí, véxoa —di Mebe en lingua de signos—, hai un escintileo 
dentro da copa desa árbore!
—Vamos Mermel —exclama Peca—, non quedes atrás!
E Mermel, correndo cara á árbore, di: Imos rubir á árbore
antes de que a leve o paxaro.
—Acougade! Subimos á árbore coas vosas indicacións
e temos a chave —berran Polchi e Fer, con moita emoción,
coa chave na man.

Mermel pensa: Encántame esta cuadrilla. Ao seren tan diferentes
podemos traballar colectivamente e facer unha chea de cousas.



ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA

1. Cada menor plasmará a cada membro da súa familia ou as persoas coas que vive (cunha foto, 
o nome escrito, un debuxo…) e poñerá á beira o que se lles dá ben facer (tamén pode facelo con 
letras, debuxos ou fotografías).
2. Cada integrante da vivenda poderá intercambiar os roles ou tarefas que realizan durante toda 
unha tarde. Posteriormente, poñerase en común na clase o que sucedeu.

Será enriquecedor establecer un traballo colectivo sobre as tarefas que achega cada persoa (sen 
necesidade de personalizar). No debate na aula poderase comentar como os roles asignados so-
cialmente a cada xénero son limitantes e sitúannos nunha posición xerarquizada.

Hai cousas que poden facer unhas persoas e outras non: talvez unha persoa que vai en cadeira de 
rodas non poida recoller andeis altos, outra persoa non pode facelo por vertixe (pero ambas po-
den cociñar ben); un bebé non pode coidar das persoas maiores e persoas moi velliñas non poden 
coller moito peso (pero poden dar alegría a unha casa), por exemplo. Por iso é importante facer 
ver que todas as persoas achegamos algo ao día a día familiar, ben con habilidades de coidado, 
ben de afecto…

ACTIVIDADE 1

Lerase o conto en voz alta e exporanse as seguintes cuestións, a modo de debate, adaptándoas ás 
necesidades do grupo-clase:
﹅ Coñecedes alguén con características parecidas a algunha das persoas do conto?
﹅ Unha persoa é mellor ou peor por facer as cousas dunha maneira ou outra?
﹅ Que é o importante para que queiramos que unha persoa sexa amiga nosa?
﹅ Cada menor deberá dicir que se lle dá ben facer e abrirase un debate acerca de todo o que se 
pode conseguir se se xuntan as diferenzas.

ACTIVIDADE 2

﹅ Individualmente, terán que dicir, representar, cantar ou escribir algunha calidade positiva 
do resto de integrantes da aula. Cada persoa terá unha cartolina para cada persoa onde poder ir 
pegando fotos ou pictos ou escribindo con palabras que aludan a algo positivo dela.
﹅ Dispoñerase de adhesivos, elaborados con papel e fita adhesiva no caso de non ter outras, 
para poñer na roupa con calidades positivas, por todos os sitios do corpo, ata que ao final do día 
leven o corpo cheo de cousas positivas e que se poidan ler.

ACTIVIDADE 3

﹅ Por grupos, poderase facer unha pequena investigación coa axuda de docentes do cole sobre o 
que se dá ben facer e o que non.
﹅ Buscaranse cousas positivas en cada persoa independentemente das súas características; bus-
carase algo positivo que resaltar buscando o apoderamento e a referencia positiva.
﹅ Por grupos, poderase facer unha especie de máquina humana (incorporando utensilios da aula, 
materiais ortopédicos, sanitarios, de refugallo…) e imaxinar novas formas de moverse e de actuar.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE



Trocando

Os mércores na vila é un día xenial,
é o día do troco e ninguén quere faltar.

A ferreira leva cousas de metal,
fúndeas e calquera obxecto che pode dar.

O panadeiro leva pans e pasteliños,
a labrega, verduras,

e todo xunto está moi rico.

Se neste troco algo queres cambiar,
nunca diñeiro poderás dar.

Darás cancións, masaxes, abrazos ou roupaxes,
e a cambio levarás

o que necesites utilizar.
Así Mermel o seu fogar puido amoblar,

ofrecendo as súas habilidades.

FAMILITROCO

Que obxectos tes na casa que non usas?
Coméntao cos teus familiares ou persoas adultas coas que convives e 
trae á clase algún obxecto que teñades e non usedes.



1. O día que estableza a mestra, cada nena ou neno levará á clase un obxecto en bo estado que 
teñan na casa e que non usen. Ese día farase un mercado de troco na clase e cada menor cambiará 
o seu obxecto por outro que lle guste. Poderán levar roupas, xoguetes, libros… Procurarase que 
acheguen de máis para garantir que ninguén queda sen obxecto no troco. Tamén poderá cam-
biarse algún obxecto por outra cousa que non sexa material, como unha masaxe, unha canción…

Farase unha posta en común sobre a cantidade de cousas que tiramos ou que non sabemos seque-
ra que temos e que poderiamos reciclar. Haberá que resaltar que ninguén é nin máis nin menos en 
función dos obxectos que ten, e que o máis importante é o afecto, que non se deteriora e sempre 
permanece.

2. Outra proposta sería crear o día do Banco do Tempo, no que algunha persoa do círculo máis 
próximo de cada participante cambie unha habilidade, cousa que saiba facer, saberes… por outra 
cousa que necesite, que lle faga falta ou que desexe. Ese día quedará no centro para o intercambio 
de habilidades e saberes (unha nai poderá arranxar o coche doutra a cambio de que axude ao seu 
fillo cos deberes dunha semana, por exemplo).

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA

ACTIVIDADE 1

Lerase o conto en voz alta e exporanse as seguintes cuestións, a modo de debate, adaptándoas ás 
necesidades do grupo-clase:
﹅ Que mobles fan falta nunha casa?
﹅ Que mobles necesitaría Mermel para a súa casa?
﹅ Que habilidades credes que ofreceu Mermel a cambio dos mobles?
﹅ Que habilidades podería ofrecer cada persoa?
﹅ Que outras profesións poderían participar no troco?
﹅ Es mellor persoa ou vales máis se tes moitas cousas?
﹅ Cantos obxectos dos que temos na clase poden servir para outra cousa?, e na casa? Podemos 
vivir sen tantas cousas?
﹅ Que cousas son necesarias para vivir?

ACTIVIDADE 2

Cada participante pegará encima do debuxo de cada moble o material co que adoita estar feito. 
Por exemplo:
﹅ Escarvadentes de madeira para a mesa.
﹅ Un anaco de tea para a cama.
﹅ Un plástico para a xanela.
﹅ Etc.
Posteriormente, recortará o debuxo e poderá pegalo ao final, na vila.
Poderase construír un cuarto só con materiais de refugallo, especialmente plásticos, para aumen-
tar a conciencia sobre a sostibilidade ambiental.

ACTIVIDADE 3: Cambiando habilidades

Realizarase un troco na clase coas habilidades detectadas en cada persoa nas actividades anterio-
res ou no que levamos de curso (masaxes, bailes, estalos de dedos, contar contos, facer de estatua, 
facer rir…). Pódense incorporar habilidades que teñan que ver con diferentes culturas e fomentar a 
importancia de non dividilas por xéneros binarios.

Poderase abrir a conversa sobre a cantidade de habilidades que temos. Poderemos comentar e 
xogar a cousas que non custen cartos, que non estean divididas en función do xénero e poñer todo 
iso en valor. É importante que entendan que non situar o diñeiro no centro supón unha maior equi-
dade e cooperación.

Igualmente, traballarase a idea de que as habilidades se poden adquirir ao longo da vida, como 
tocar instrumentos, pintar, facer teatro, arranxar obxectos… Con esforzo e traballo pódese con-
seguir todo.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE



Hoxe é o meu primeiro día de colexio. Non sei ben que hei poñer,
vou ver entre a roupa que teño con que me sinto mellor.

Non me importa o que diga a xente, non me importan as cores, paso 
da moda e dáme igual que digan se é de moza ou de mozo.
O que importa é a liberdade para xogar, cantar, rir e bailar, la, la, la!

Comezo poñendo o meu vestido favorito. 
Cando dou voltas parece que voa. Gústame levar os pés ao aire 
porque o vento faime cóxegas ao camiñar, pero penso 
que ao xogar no parque podo sentir incomodidade.

Xogar, cantar, rir e bailar, la, la, la!

Probo agora un pantalón vaqueiro, unha camiseta e unha gorra.
É un pantalón un pouco caído e a camiseta é azul e ancha.
Paréceme moi cómodo para xogar, pero é un pouco aburrido.

Xogar, cantar, rir e bailar, la, la, la!

Creo que xa o teño! Estas botas moradas que tiña
e aínda non estreei xunto cos pantalóns que cambiei
no troco e unha camiseta de cores sen mangas. 

Sérvenme para xogar, cantar, rir e bailar, la, la, la!

Cumpre todo o que quero, son cores alegres e sinto comodidade 
para xogar… Que máis podo pedir o primeiro día de clase?

COMO VESTÍAN ANTES?

Como vestían de mozos as túas avoíñas e avoíños ou calquera 
persoa maior do teu círculo? (Pódese describir, debuxar ou poñer 
unha foto antiga.)



1. Cada menor preguntará aos seus familiares sobre a maneira de vestir que tiñan antigamente as 
súas avoíñas e avoíños e elaborará coa súa axuda un disfrace que simule esa maneira de vestir. Irá 
con ese disfrace á clase o día que estableza a mestra. É importante que cada menor escolla como 
quere vestir e poida crear a súa propia vestimenta sen importar o seu xénero.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA

ACTIVIDADE 1: Que poño?

Lerase o conto e faranse preguntas sobre el que leven a introducir os contidos da unidade:
﹅ Como vestía Mermel o primeiro día de clase?
﹅ Como vestiría cada menor?
﹅ Cal é a súa roupa favorita?
﹅ Hai roupa que só poidan usar os nenos ou que só poidan usar as nenas?
Por que? Quen o manda?
﹅ Que é o importante da roupa que poñemos para ir á escola?
﹅ Que é importante ter en conta da roupa que poñemos? Na medida da súa comprensión, póden-
se abordar aspectos vinculados coa procedencia da roupa, os materiais de que está feita, quen a 
fabrica e quen a vende, quen a limpa e quen lle pasa o ferro. Pódese facer un cómic ou viñeta con 
todo este proceso.

É importante que o debate se centre en que a roupa debe ser apropiada para cada circunstancia e 
que non hai roupa exclusiva de nenos ou de nenas. Por exemplo, a saia ou roupas similares, eran 
unha vestimenta que empregaban antigamente os incas e que actualmente usan os nenos e os 
homes en Escocia, Birmania ou Marrocos.

ACTIVIDADE 2

Na ficha está Mermel a medio vestir e sen cor. Debe terminar de debuxar a Mermel e recortar e pe-
gar na parte de atrás do material. Pódese pintar, ou pegar teas a modo de pezas de roupa.

ACTIVIDADE 3: Buscando na historia

Buscar a través de internet, de libros ou doutras fontes (preguntando na casa…), información que 
lles permita responder ás seguintes preguntas:
﹅ Como vestían antigamente os habitantes da súa vila/cidade?
﹅ Que é máis antigo, o pantalón ou a saia?
﹅ Cando empezou a usarse o pantalón e por que?
﹅ Por que pensan que se inventou antes a saia que o pantalón?
﹅ En que épocas, relixións e países se usaba ou se usa a saia como peza de vestir para homes e 
mulleres? Que pasa coas persoas non binarias?
﹅ Pódese utilizar a roupa doutra maneira que non sexa a que culturalmente se lle atribuíu?

A mestra debe tentar que asente a idea de que a maneira de vestir non define o noso xénero e que 
cada menor pode vestir como queira sen ter que recibir agresións ou insultos por iso. A roupa que 
levemos ten que ser escollida en función de que sexa cómoda e nos faga sentir ben.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE



O patio do meu cole
é un patio singular,

ten unha pista de baile
e ao parchís podemos xogar.

Hai unha parte baleira para correr e correr,
outra onde verduras podemos recoller.

Todas as persoas podemos divertirnos,
falar, xogar e, sobre todo, rirmos.

Xogando, xogando, de maiores estamos a imaxinarnos.

Fer quere ser futbolista, lanzando o balón é unha artista.
A Peca encántalle bailar, o hip hop para el é o máis.

Pitu é unha carteira veloz, 
hai que eliminar ese bordo atroz!

Kriscar detecta a calor, vai ser bombeira de maior.

Polchi é actor
e chamouno un famoso director.

Mebe quere decidir cando descansar
e algún día o mundo cambiará.
Mermel ten preocupación,

non se imaxina en ningunha profesión.

Ring, ring, soa o timbre!
É a fin, volvemos á clase,

hai que estudar, pase o que pase.

OCUPACIÓNS

De que traballan as persoas adultas da túa familia?

Escolle a profesión ou a ocupación ou oficio que máis che 
gusta de todas as que realizan as persoas adultas da túa 
familia e debúxao, escríbeo ou fai unha foto.



ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA

1. Cada menor preguntará aos seus familiares en que traballan, traballaron ou lles gustaría tra-
ballar, se é dentro ou fóra de casa. De entre todas, escollerá a que máis lle guste e debuxaraa, es-
cribirá ou fotografará e pegará a foto (tamén poderá escoller algunha foto xa feita ou que apareza 
nalgunha revista).

2. Na clase poderanse analizar as diferentes profesións e se poderían facelas outras persoas, per-
soas doutro xénero…

3. Deberase abordar o tema do desemprego e ver como se vive, tanto desde o seu punto de vista 
como do das familias. Hai que lles facer entender que estar en situación de desemprego non é 
algo malo ou que estigmatice ou culpabilice a quen o sofre, senón que é unha situación sobrevin-
da, e que iso non significa que non se teña unha profesión.

4. Traballar o feito de que existen tarefas que se realizan dentro e fóra de casa que non están re-
muneradas e son moi importantes para todo o mundo.

Pode vir á clase algún familiar ou outra persoa cunha profesión que socialmente non coincida co 
que adoita ser habitual no seu sexo (por exemplo, unha muller bombeira, un home da limpeza…) 
e facerlle unha entrevista na que se expoñan preguntas como que tiveron que facer para chegar a 
ter esa profesión, se lles gusta e por que…

ACTIVIDADE 1

Lerase o conto e faranse preguntas que leven a introducir os contidos da unidade:
﹅ A que lles gustaba xogar aos protagonistas? Quen quere ser bombeira? E médica?...
﹅ A que vos gusta xogar? Pensades que podedes chegar a ser o que queirades? Que ocorrerá cos 
personaxes do conto dentro de vinte anos? Pensades que Mebe poderá decidir traballar só tres 
días á semana?
﹅ Partindo das profesións do conto, poderanse comparar unhas con outras con interrogan-
tes como os seguintes: será mellor médico un rapaz?, por que?, bailará mellor unha nena ca un 
neno?, existe algunha profesión á que non se poidan dedicar os homes?, e as mulleres?… É im-
portante facerlle ver ao alumnado que calquera pode exercer ben calquera profesión, sempre que 
se prepare e se esforce, e que non hai profesións exclusivas de homes ou de mulleres.
﹅ Traballarase a cuestión do desemprego para dar espazo a que cada menor poida exteriorizar 
como lle inflúe. Tamén teremos que facerlles entender que non ter traballo non significa non ter 
unha profesión e que todos os traballos son importantes. 
﹅ Pódense incorporar outras profesións menos visibles, como as agrarias, as medioambientais, 
as relacionadas co desenvolvemento sostible, e abordar tamén o coidado do medio ambiente 
para evitar o cambio climático. 
﹅ É moi importante incidir no emprego non remunerado que facemos polo xeral as mulleres, e 
todo aquel relacionado co coidado, o aseo, o mantemento dos fogares. Deben entender que este 
traballo é de vital importancia e que todas as persoas poden e deben facelo, independentemente 
do sexo, e que non só debe recaer nas mulleres.
﹅ Incorporarase a situación de que pasa coas persoas non binarias: non poderían traballar? Da-
remos importancia ao estudo, o esforzo e o traballo continuado para ser quen se queira ser e non 
supeditado a se é de nenos ou nenas.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE





ACTIVIDADE 2

Cada menor debuxarase a carón dos personaxes, elixindo a profesión que queira ser de 
maior ou que máis lle guste. Poderá recortar o debuxo enteiro ou só o personaxe que queira 
e poñelo na ficha final da vila. 

ACTIVIDADE 3: Recunchos de profesións

Dividirase a clase por recunchos de xogos: o do ensino, o da saúde, o da costura, o do 
salón de peiteado, o de mecánica. Todas as nenas, nenos e nenes deberán pasar por cada 
recuncho e comentar que fixeron e en cal o pasaron mellor.

ACTIVIDADE 4: Disfraces de maiores

Cada menor escollerá a profesión á que se quere dedicar de maior e disfrazarase dela. Fara-
se a festa dos oficios na clase. Poderán cambiar de oficio se se ve que as eleccións quedaron 
moi nesgadas en función do sexo.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE



Hoxe é o meu aniversario.
Algo me regalarán?
Que nervios teño!

Non sei que me traerán.

Polchi trae un balón,
xogamos a tiralo.

Gústame un montón!

Peca trae unha boneca
e dámoslle de comer
para que creza moito

e de maior todo o que queira poida ser.

Pitu trae un patín,
déixame agarrarme á súa cadeira

e chegamos ata a fin.

Mebe trae unhas pinzas,
poñémolas na cabeza
e fannos cóxegas.

Fer trae uns xices,
debuxamos un parchís

e dános a risa.

Pero o agasallo que máis me gustou
foi o que inventamos.

Queredes saber o que pasou?
Non gastamos diñeiro e gozamos.

JUEGOS TRADICIONALES

A que xogos tradicionais xogaban cando eran peques as persoas 
adultas da túa familia?
Debuxa, escribe ou pega unha fotografía ou picto que describa 
un xogo tradicional ao que xogasen os teus familiares cando 
eran peques.



ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA

1. Preguntaranlles a avós, avoas ou outras persoas máis maiores a que xogaban de peques e se 
fabricaban os seus propios xoguetes. Poden facer un debuxo ou unha fotografía ou un escrito dun 
xogo tradicional ao que xogase algún membro da súa familia.

Farase unha posta en común na asemblea do día seguinte, na que se analizarán as diferenzas entre 
os xogos de antes (probablemente menos sexistas porque non había tantos medios de comunica-
ción) e os de agora. A profe irá debuxando os xoguetes ou xogos no papel continuo e, para finalizar 
a actividade, poñerase o papel no chan e pintarase entre toda a clase.

Cos diferentes xogos tradicionais que indiquen todas as familias, poderase facer un libro de xogos 
tradicionais que quedará na clase.

ACTIVIDADE 1: Só imos xogar!

Lerase o conto e faranse preguntas sobre el que leven a introducir os contidos da unidade. Nesta 
actividade, a docente tratará de razoar co alumnado acerca dos xogos aos que poden xogar, ten-
tando transmitir a idea de que non hai xogos nin xoguetes propios de nenos ou de nenas. Pode-
ranse formular as seguintes preguntas:
﹅ A que lle gustaba xogar a Mermel? Que tipo de agasallos lle fixeron? A que se pode xogar con 
cada un dos agasallos?
﹅ Que agasallos dirías que son de rapaces e cales de rapazas? Por que? Quixeches xogar a algún 
xogo e non che deixaron porque era de rapaz ou de rapaza? As rapazas xogan ben ao fútbol? Os 
rapaces poden xogar ás cociñas?
﹅ A que cousas adoitan xogar os nenos?, e as nenas?
﹅ Os nenos desta clase, poñeriamos pinzas no pelo? A quen non vos gusta xogar ao fútbol? Por 
que?
﹅ Das nenas desta clase, algunha quere xogar ao fútbol ou aos coches e alguén non a deixa? 
Todas xogades con bonecas? Por que?
﹅ Hai alguén que non se sinta nin rapaz nin rapaza, como Mermel? Cales son os xogos que máis 
che gustan?
﹅ Cal cres que é o agasallo que máis lle gustou a Mermel? Cal cres que foi o agasallo que 
inventaron?
Finalizarase a lectura do conto concretando que hai moitas maneiras de xogar, que non hai xogos 
e xoguetes de nenos ou de nenas e que debemos respectar todos os xogos e xoguetes e a todos 
aqueles e aquelas que queiran xogar con eles. Débese poñer de manifesto que hai persoas como 
Mermel que non se senten nin nenos nin nenas. O único importante para xogar non son os xogos 
ou xoguetes, senón a maneira en que xogamos individual e colectivamente. Hai que explicar a 
necesidade de respectar as persoas rivais en xogos grupais, divertirse, gozar, aceptar as regras 
comúns para que o xogo se desenvolva adecuadamente, non utilizar a forza bruta, non agredir, 
acordar as normas antes de empezar o xogo. Se o xogo é individual, trátase de gozar e non enfa-
darnos se perdemos, senón ver que podo mellorar para pasalo mellor.

ACTIVIDADE 2

Cada estudante terá unha ficha con seis círculos. Dentro de cinco deles haberá debuxados xogue-
tes non sexistas (libro de contos, buxaina, parchís, raqueta e bólas). O sexto círculo estará baleiro 
para que debuxen nel o xoguete que queiran. Debaixo dos xoguetes haberá seis personaxes. Terán 
que asignar cunha frecha a que personaxe lle darán cada xoguete.

ACTIVIDADE 3

Formaranse grupos de catro persoas heteroxéneas ás que se lles dea ben facer cousas diferen-
tes. Cada grupo deberá elaborar (con axuda da persoa adulta) un xoguete que lles guste e logo 
xogar con el. Os grupos poderán intercambiar os xoguetes. É importante valorar os xogos non 
competitivos, nos que non hai persoas que gañan nin persoas perden, como o teatro, o teléfono 
escacharrado, as coreografías colectivas, etc. Entre toda a clase pódese elaborar unha listaxe de 
xogos non competitivos.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE



Pode ser curto ou longo,
rapado todo el ou rapado por unha banda.
Liso como unha táboa, ondulado ou rizo.

Para arriba, para abaixo,
amarelo, vermello ou pardo.

Adiviña, adiviña

Cando saíron do cole decidiron ir xogar ao bosque raro, pero para poder 
entrar tiñan que resolver, polo menos, a metade destas adiviñas…

COMO LLE CHAMAMOS A…?

Pregunta na casa como lles chaman ás seguintes partes do corpo e apunta 
a resposta a carón de cada palabra.

VULVA:
PENE:
XENITAIS:
LANUXE CORPORAL:
MAMILAS:
CU:
PEITO:

Temos forma de buguinas
que non se poden pechar.
Estamos preto dos ollos

e a cera nola tes que limpar.

Partido pola metade,
moi limpo ten que estar,
as costas rematan nel

e aínda que te vires non o ves.
Pero, se lle deixas falar,
unha tormenta empezará.

¿Que tes na entreperna
que o tes que limpar

para que non che pique nunca
e non cheire nunca mal?

Dentro, fóra ou intermedio,
crece, mingua, pero non dá medo.

Se o queres tocar,
nada malo vai pasar,

con mans limpas e coidado
é o que tes que pensar.

Sáenme na barba e no bigote,
nas pernas e os brazotes.

Sáenme por aquí, 
sáenme por alá,
peliños á mar, 

non os quero quitar.
Son un punto pequeniño
moi preto do corazón,

podo medrar un pouquiño
e co frío póñome duriño.



ACTIVIDADE 1: Adiviña, adiviña

Leranse as adiviñas na clase e terán que adiviñar de que parte do corpo se está a falar e nomeala 
dunha maneira correcta..

Adiviña 1, resposta válida: ORELLAS
Adiviña 2, respostas válidas: XENITAIS | VULVA | PENE
Adiviña 3, resposta válida: PELO
Adiviña 4, respostas válidas: CLÍTORIS | GLANDE | XENITAIS INTERSEX
Adiviña 5, resposta válida: CU
Adiviña 6, resposta válida LANUXE CORPORAL 
Adiviña 7, respostas válidas: MAMILA | MAMILAS

É importante que o alumnado use unha linguaxe correcta para referirse ás diferentes partes do corpo.

Resulta fundamental, á hora de analizar as diferenzas entre os corpos, non facelo por contrapo-
sición (o rapaz ten pene e a rapaza non —de feito, isto non sempre é así, xa que hai nenos con 
vulva e nenas con pene, como no caso de nenos, nenas trans—; o rapaz pode facer pis de pé e a 
rapaza non; á rapaza crécelle o peito e ao rapaz non), senón dando exemplos das partes de cada 
un. Doutro xeito, pode parecer que un é mellor ca outro ou que un non ten o que outro si, que uns 
teñen algo máis valioso ca outros ou que outros non teñen nada, o que leva a que as rapazas cis, 
por regra xeral, descubran o seu sexo como algo incompleto (son nena porque non son neno), 
ademais de excluír aquelas persoas que non seguen esta pauta.

É oportuno traballar nesta proposta o tema da intersexualidade. Non analizar os corpos como 
algo binario, senón como un continuo de formas. Igualmente, hai que incluír a posibilidade de 
que haxa menores axénero e non binaries que non se identifiquen nin como nenas nin como 
nenos. 

ACTIVIDADE 2

Recortarán as partes do corpo do debuxo para intercambialas e comprender que existen diferen-
tes realidades corporais. É preciso abordar as características do corpo como un proceso continuo 
ao longo da vida. É moi importante non asociar estas diferenzas exclusivamente á xenitalización; 
segundo vai cambiando o corpo, hai outro tipo de diferenzas corporais que fan que cada persoa 
sexa única. Debe traballarse o tema das realidades trans, intersex e non binarias. Para maior in-
formación, poden consultarse as seguintes páxinas: euforia.org.es; chrysallis.org.es; mibebein-
tersexual.wordpress.com.

ACTIVIDADE 3

Estendemos o papel continuo no chan e pedímoslle á metade da clase que se tombe nel e á outra 
metade que debuxe a súa silueta; unha vez feito, deben intercambiar os papeis. Unha vez feito, 
colgamos as figuras na parede. Poñémonos toda a clase fronte aos debuxos e preguntamos se hai 
algo neles que nos diga de quen é a silueta. Coméntanse as diferenzas (pelo, forma do corpo, etc.) 
e matízase coas ideas dadas anteriormente. En Infantil, poderían debuxar unha persoa por grupo.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA

1. Cada menor deberá conversar cos seus familiares e persoas coas que conviva sobre as maneiras 
que teñen de nomear as diferentes partes do corpo e apuntar estes nomes á beira do nome cientí-
fico de cada unha delas.

É importante transmitir que as diferentes partes do corpo deben ser nomeadas.
Tamén é fundamental debater acerca das partes do corpo que non todo o mundo pode ver, e se hai 
algunha que non se pode tocar en público e por que.

http://euforia.org.es
http://chrysallis.org.es
http://mibebeintersexual.wordpress.com
http://mibebeintersexual.wordpress.com


Coidadote, coidadiño

A primeira semana de cole celebramos a semana dos coidados.
«Coidadote, coidadiño» chamámola. 

O luns coidamos das cousas: as mesas, as cadeiras, as escaleiras, o 
taboleiro dixital e, a miña favorita, o encerado con xices de cores. E 
limpamos a aula. 

O martes escribímoslle unha carta á alcaldesa para esixirlle que na nosa 
cidade se respecte o medio ambiente. Regamos a horta, reciclamos 
os papeis e vimos andando, en bicicleta ou en cadeira de rodas. Que 
divertida a semana!

O mércores toca algo moi importante, as mascotas. Ese día veñen da 
protectora de animais, a «dire» trae a súa cadeliña e saudamos o hámster 
da garita do conserxe. Hai que ver o felices que estamos cando temos 
preto animais ben coidados. 

O xoves pintamos o banco da amizade no patio. Quen senta alí, 
sempre ten compañía. Damos abrazos a quen o necesita,  
preguntamos se molestamos coa nosa música e cantámoslle  
unha canción a quen está triste.
 
E o venres, o mellor día da semana, cóidome a min.
Penso que é o que me fai falta. Polchi le un libro de aventuras, 
Fer mira pola xanela e pensa outros mundos,
Kriscar tócase na cabeza dando unha masaxe.
 
O sábado e o domingo son o máis. Coidamos as persoas maiores, 
axudamos na limpeza, xogamos cos animais, saímos pasear 
polo campo e, sobre todo, penso en min e na xente á que quero. 

Coidadote, coidadiño, que é o que che fai tilín?

PARA HACER EN FAMILIA

Pregúntalles ás persoas maiores coas que convives:
﹅ Que significa coidar? Poderán dar tres exemplos.
﹅ Quen fai na casa as tarefas de coidados?
﹅ Quen coida na casa das plantas, dos animais, das persoas maiores, 
das persoas enfermas?
﹅ Como se coidan a si mesmas?
Recolle as súas respostas aquí (pode ser con palabras escritas, con 
fotos, con debuxos, con pictos…) e ponas en común coa clase o día 
que diga a túa mestra. 



ACTIVIDADE 1: Coidadote, coidadiño
A mestra deberá analizar e poñer exemplos cotiáns dos diferentes tipos de coidados que apare-
cen no relato (coidar os espazos e os mobles, limpar, coidar a natureza, usar medios de transpor-
te sostibles, coidar dos animais, coidar dos meus compis, coidar das persoas maiores, coidado 
propio, etc.). 

ACTIVIDADE 2 
Para Infantil. Elixe unha mascota que coidas ou desexes coidar e fai un debuxo. Tamén poden 
elixir pictos de accións que impliquen coidado e pegalas nunha cartolina colectiva.
Para Primaria. Se tiveses que facer unha colaxe que simbolizase o que é para ti o coidado, como 
a farías? Elabora a colaxe nesta cuartilla ou onde che diga a túa profe. Usa materiais reciclados 
para elaborar a colaxe.

ACTIVIDADE 3: Responsabilidades
No relato Coidadote, coidadiño, nárrase como deciden escribirlle unha carta á alcaldesa da súa 
cidade para esixirlle que coide o medio ambiente (adaptarase a Infantil con debuxos ou pictos). 
Entre toda a clase redactarase unha carta dirixida á alcaldesa ou presidenta do lugar onde vive o 
alumnado para esixirlle que coide o medio ambiente ou outros aspectos da cidade ou a vila que 
inflúan no coidado. Pódese falar dos espazos comúns, os espazos de lecer, os espazos de saú-
de, os espazos socioeducativos, etc. En función do curso, poderase analizar a importancia que 
teñen os gobernos local e estatal en relación co coidado da cidadanía. Elaborarase unha listaxe 
das responsabilidades concretas que se lle poden esixir ao goberno. Por exemplo: respectar o 
protocolo de contaminación, protexer o dereito a unha vivenda, etc. Poderase convidar a dele-
gada de saúde ou unha figura similar do concello a que acuda á clase e teña unha conversa co 
alumnado sobre estas cuestións. 

ACTIVIDADE 4: O banco da amizade
No cole poderase pintar un banco ou varios bancos da amizade. Con esta iniciativa, que xa se 
desenvolve en distintos centros educativos, preténdese que toda persoa que sente nese banco 
reciba coidado, agarimo e atención por parte de compas do centro. 

ACTIVIDADE 5: Aquí limpamos todas
Poderase convidar á clase o persoal de limpeza do centro para que poida manter unha conversa 
ou charla co alumnado sobre os labores de limpeza do centro e a maneira en que o alumnado 
pode colaborar nesa limpeza.

ACTIVIDADE 6: Aprendendo de animals
No relato fálase de como grazas aos animais aprendemos moitas cousas relacionadas co coidado. 
A clase pode decidir ter unha mascota cuxo coidado será compartido. Tamén se pode facer «O 
Día das Mascotas» e levar unha foto da súa mascota (quen a teña) e explicar ao resto o seu nome, 
como a coida e o que máis lle gusta dela.
Pódese ver tamén o vídeo-conto Los ojos de Lena (https://www.youtube.com/watch?v=foy0pv-
8GL9s) contra os malos tratos aos animais e debater coa clase sobre os zoolóxicos e outro tipo de 
maltratos animais. 

ACTIVIDADE 7: Imos coidar
Pódense distribuír tarefas por grupos para o coidado da aula: regar plantas, borrar o encerado, 
recoller cousas do chan… Os grupos irán rotando semanalmente.

Respostas:

1.

2.

3.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE

https://www.youtube.com/watch?v=foy0pv8GL9s


Conto o que non me gusta que me fagan

Despois de cear os cogomelos, Mermel senta no seu sofá feito 
con palla e, pouco a pouco, adormece,  

entón soña cun mundo máis respectuoso…

Se non me gusta que me estrullen as fazulas, non o fagas.
Se non quero bicar a veciña, non me obrigues a facelo.

Se non me gustan as coletas e detesto os moños,
respecta como quero peitearme.

Se non me gusta que te achegues demasiado, sepárate de min.
Se non me gusta que me collas por sorpresa, pregúntame 
primeiro. Se non quero poñer saias, déixame escoller 
a miña roupa. Ser peque non é ser menos, é ser peque.

As túas necesidades non son as miñas.

Ti es ti, eu son eu… MÍRAME, RESPÉCTAME. PARA HACER EN FAMILIA

Pregúntalles ás persoas maiores coas que convives que cousas non lles 
gustaban que lles fixesen cando eran peques e agora. Anota as súas respostas 
nesta cuartilla. Podes escribir as respostas, ou facer un debuxo que as ilustre, 
ou ambas as cousas. 



ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA

1. Na posta en común da actividade para facer en familia, poderán aparecer diferentes exem-
plos. É importante que a mestra poida analizar os exemplos coa clase e valorar se algunha das 
cousas que comentan as persoas maiores que lles pasaban continúa ocorrendo na actualidade 
ou se cambiaron.

É preciso diferenciar entre cousas que non nos gusta facer, pero debemos facelas porque son 
necesarias (madrugar, comer algún tipo de alimento, etc.) e cousas que non nos gusta que nos 
fagan e que non son necesarias, como os exemplos do texto da proposta didáctica.

ACTIVIDADE 1: Conto o que non me gusta que me fagan
A mestra lerá o texto en voz alta e debaterase coa clase introducindo as seguintes preguntas: que 
cousas non nos gusta que nos fagan?, como podemos facer para dicir, comunicar, que algo que 
nos están facendo non nos gusta? É importante neste sentido diferenciar entre cousas que non 
nos gusta facer, pero debemos facelas porque son necesarias (cousas como madrugar, comer 
algún tipo de alimento, aspectos relacionados coa hixiene, etc.) e cousas que non nos gusta que 
nos fagan e que non son necesarias, como os exemplos do texto da proposta didáctica. Tamén 
se pode falar das cousas que si nos gusta que nos fagan e como comunicamos que algo que nos 
están facendo nos gusta.

ACTIVIDADE 2: Respéctame
Individualmente, debuxarán unha situación que lles lembrara a lectura do texto relacionada con 
algo que lles fagan por ser peque e non lles guste. Con todos os debuxos, pódese facer unha expo-
sición á que poderán acudir as familias e que se pode chamar «RESPÉCTAME». 

ACTIVIDADE 3: Como me sinto
Partindo de diferentes caras, deberán identificar cal delas é de enfado, malestar, alegría, pracer, 
medo, pena… Cada persoa pode facer varias caras en feltro ou papel e poderá mostrar a que 
desexe na asemblea diaria desa semana, en función de como se sinta. Así, poderanse traballar 
as cousas que os fan sentir ben ou mal. Este sería un paso importante para previr situacións de 
abuso, recoñecer como me sinto e identificar cando poñer límite.

ACTIVIDADE 4: Un póster con moito gusto
Individualmente ou en grupo, elaborarán un póster con dúas columnas: nunha das columnas 
anotarán ou pegarán debuxos ou pictos das cousas que lles gusta que lles fagan e na outra co-
lumna, as cousas que non lles gustan. A táboa pódena facer cunha cartolina ou un folio. Unha vez 
finalizada a actividade, pódense colgar todos os pósteres na clase ou nun dos corredores do cole. 

ACTIVIDADE 5: Practicando
Para Infantil. Por parellas, póñense fitas en diferentes partes do corpo (nos dedos, como pulsei-
ras, de brazalete, diadema…) para ir definindo onde me gusta máis, onde me incomoda, onde 
non me gusta… Así, aproveitamos para traballar tamén cuestións vinculadas co xénero. Con car-
teis de «SI» e «NON» mostrarémoslles diferentes accións nun proxector e terán que levantar con 
cada unha a palabra que queiran en función do que lles guste ou non. Por exemplo: abrazar, bicar, 
dar as costas…

Para Primaria. A mestra propoñerá facer exercicios de representar un papel a partir de situacións 
que teñen que ver con cousas que non lles gusten que lles fagan. A partir da interpretación destas 
accións, por parellas realízanse accións que á outra persoa non lle gusten. Pódense practicar as 
tres fases da comunicación dos malestares: 1.º identificar como me estou sentindo con aquilo que 
me están facendo e verbalizalo, 2.º poñer en palabras isto que me están facendo e non me gusta 
e expresalo en voz alta con seguridade, 3.º facer algo para que che deixen de facer o que non che 
gusta. A mestra propoñerá que, se alguén durante esa semana vive unha experiencia parecida á 
que interpretaron, pode contarlla á clase. A partir das experiencias que refiran, analizaranse na 
clase que cousas lles custou menos dicir, que cousas lles custou máis e que estratexias comunica-
tivas lles funcionaron en cada caso. 

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE



PARA FACER EN FAMILIA

O Colexio convida a familia de 

                                          ,  o día 19 de xaneiro, ás     horas, no colexio 

, para celebrar o 

Día Mundial para a Prevención do Abuso Infantil.

Bugina

Dentro do bosque, Buguina contoulles a súa historia…

—Ola Buguina!—dicíanlle os seus amiguis.
—Ola, queredes vir á miña casa?
Buguina organizaba moitas festas dentro da súa casa. 
Convidaba a Gusi-Gusi, a eiruga Serafina, o formigo Fino e a pulga Tulga.
Buguina é un caracol que vive en Sebastopol e saca os seus cornos ao sol.

Pero un día deixou de convidar os seus amiguis á casa, 
xa non facía festas e non saía.
E dicíanlle: Buguina, Buguina, sae da casa que non estás soa.
Pero Buguina non quería falar, o formigo Fino ameazábaa e dicíalle:
—Da túa casa botareite e pegareille á túa nai.

O formigo Fino metíase na casa de Buguina e non a deixaba durmir.
Tocábaa por baixo do pixama e ela non quería. 

Ata que un bo día, Buguina fartouse e díxolle a Fino: «NON». 
Contoullo ás súas amizades, contoullo á súa familia e contoullo á súa 
mestra, e en grupo foron dicirlle ao formigo Fino:
—«NON» é «NON». Que letra non entendiches, o «n» ou o «o»?



ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA
Convocarase as familias ou persoas coas que convivan para traballar o abuso sexual. A reunión poderase 
abordar da seguinte maneira:
﹅ Dar unha charla sobre o material traballado na aula a este respecto.
﹅ Poderase traballar baseándose no material dispoñible na internet https://www.coe.int/en/web/sport/
start-to-talk. Este material forma parte da Campaña do Consello de Europa para a prevención do abuso 
sexual en menores.
﹅ Ofrecer enderezos e centros de interese para maior información. Como ideas, poderían estar os se-
guintes: o equipo directivo do centro, a orientadora do equipo, a inspección educativa, o persoal técnico 
de Servizos á Comunidade (PTSC) ou, mesmo, aqueles dependentes do Concello ou de Servizos Sociais.
﹅ Ofrecer canles de derivación en caso de detección de abusos na súa familia.
﹅ A/o PTSC explicará o protocolo de actuación existente no centro sobre o abuso sexual. No caso de 
que non exista un protocolo de actuación no centro, iniciarase o procedemento para abordar o tema de 
maneira colectiva e elaborar co maior consenso posible un protocolo de actuación propio axustado ás 
peculiaridades do centro.

ACTIVIDADE 3: Escenas cotidiás
Nun primeiro momento, falarase sobre a importancia de saber dicir «NON» ás cousas que non 
nos gustan. Posteriormente, representaranse escenas da vida cotiá nas que pensamos que se 
pode violentar a algunha persoa, e practicarase a dicir «non», «non quero» ou «non me gusta». 
Por exemplo, pódense representar as seguintes escenas ou outras que expoña o alumnado por-
que lles pasara:
﹅ Unha persoa á que a súa irmá maior lle toca moito as fazulas, terá que dicirlle: «Non me gusta 
que me toques as fazulas».
﹅ Un menor ao que un adulto lle toca a cabeza, terá que dicirlle: «Non me gusta que me toquen 
a cabeza».
Tamén hai que ter presente que, cando outra persoa di «non», hai que respectalo.

ACTIVIDADE 4: «Non» es «non»
Para Infantil: Aproveitarase a asemblea para dicir que cousas non nos gusta que nos fagan. Po-
derá tomarse como referencia o conto Marta no da besos (https://www.traficantes.net/libros/
marta-no-da-besos).
Para Primaria: 
﹅ Cada menor collerá a pelota e dirá: «Non me gusta que…».
﹅ Lanzarase unha pelota e, cando algunha persoa se sinta invadida por esta, diralle fortemente 
«NON» é «NON». Para practicar, pódese empezar facendo unha rolda na que cada menor diga 
«NON» é «NON» e pase a pelota.
É importante un debate de peche da actividade onde o ou a docente explique que as mesmas 
cousas poden ser ou non adecuadas en función de cada persoa, e sinale ante cales debemos dicir 
«NON» (caricias, bicos, accións, palabras…) e contalo (sobre todo aquelas que nos fagan sentir 
mal ou nos xeren calquera tipo de dúbidas).
Será conveniente traballar previamente co PTSC e a orientadora para dispoñer de información so-
bre as familias e a posible existencia de malos tratos ou abusos, co fin de enfocar adecuadamente 
a reunión coas devanditas familias e as actividades coa clase.
 

ACTIVIDADE 5: Confiando
Desenvolveremos actividades para aprender a detectar cal é o espazo vital de cada persoa e como 
actuar se sentimos que nolo invaden. Poden ser as seguintes:
﹅ As regras do xogo: utilizaremos xogos corporais, como o de pillar os dedos polgares das mans. 
Explicaranse as regras e teremos que facerlles entender a importancia de que estas se respecten.
﹅ Por parellas, unha persoa en fronte doutra a cada lado da clase, xogarán a que as persoas dun 
lado se achegan ás do outro lado, e cando non queiramos que se acheguen máis, teremos que 
dicir «PARA!».
﹅ Actividades para traballar dicir «NON». Iremos facendo preguntas para que poidan practicar 
dicir «non» (o requisito de todas as respostas será que teñan que dicir «non»). Por exemplo: «que-
ro comer caca», «gústame que me peguen»…
﹅ Xogos de confianza: deixarse caer ao grupo para que te recollan, o lazarillo…
﹅ Inventaremos un xogo deportivo en grupo con normas nas que teñan que intervir as palabras 
«non» ou «stop».
﹅ Decidiremos que sitio da clase é público para todo o grupo e cal quere cada persoa que sexa 
privado, así abordaremos o concepto público-privado e como respectar os límites.

ACTIVIDADE 1: Buguina
Lerase o conto de Buguina en voz alta e faranse preguntas para axudar a interiorizar os conceptos 
traballados. Estas preguntas poderán ser:
﹅ Como era Buguina antes de que o formigo Fino empezara a molestala? Que facía o formigo 
Fino polas noites na casa de Buguina? Que fixo Buguina para solucionar este problema? Quen 
axudou a Buguina?
Falar sobre a importancia de respectar os límites, tanto propios, como das demais persoas:
﹅ Sabes o que son os segredos? Que hai que facer con eles?
﹅ Hai segredos bos ou malos? Poñede algún exemplo. Que podemos facer se un segredo non é 
bo? Incidir sobre que hai segredos que non son bos, poden ser daniños e hai que contalos. 
É importante que se transmita que ningunha persoa debe molestalos/as nin ameazalas/los (aín-
da que sexa familiar ou alguén do cole ou alguén descoñecido) e que, se alguén o fai, debe pedir 
axuda a persoas adultas da súa confianza, que todo o que faga coas demais persoas e conxunta-
mente farán que se solucione o problema.

ACTIVIDADE 2
Poderán pintar e recortar a cara coa que sintan máis afinidade ese día. Poñerase en común o por-
qué. Se houber unha cara triste ou enfadada, poñeranse en común os motivos ou individualmen-
te coa mestra, se for necesario. Idearanse formas para ver como solucionar o enfado ou a tristeza 
(por exemplo, se alguén ten tristeza porque unha persoa a tratou mal, a persoa deberá sandar o 
dano con algo que faga sentir mellor á persoa que está triste).
Podémonos axudar de El Emocionario (https://www.palabrasaladas.com/emocionario.html).

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE
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O rap do Chas

(A frase «Fago chas e aparezo ao teu lado» foi extraída da canción  
de Álex e Cristina, 1987)

Insultos no patio,
maricas, catro ollos, gorda, anano,
fago CHAS e APAREZO ao teu LADO.

Berros, burlas, rexeitamentos,
fago CHAS e APAREZO ao teu LADO.

Golpes, empurróns, patadas e rabuñadas,
fago CHAS e APAREZO ao teu LADO.

Non hai saída, soidade, tempo xeado,
fago CHAS e APAREZO ao teu LADO.

Fago CHAS, fago CHAS, fago CHAS, fago CHAS.
Eu contigo, ti comigo, todas xuntas, todos xuntos, somos máis.

CHASSSSSS!1

PARA FACER EN FAMILIA

Cando ían ao cole as persoas maiores coas que convives:
﹅ Metíanse con elas? Se é así, como facían para defenderse?
﹅ Elas metíanse con alguén? Cales eran os seus motivos?
﹅ Vían como outras persoas se metían con alguén? Por que non paraban a 
situación? Se a paraban, como o facían?
Anota as túas respostas no espazo destinado para iso no material e ponas en 
común coa túa clase o día que estableza o teu profe.

1. Cantar a ritmo de rap.



ACTIVIDADE 2

Para Infantil: Poderase facer unha lista ou dicir en alto as cousas que máis nos gustan e as que 
menos. A finalidade é que sexan conscientes de que non a todo o mundo nos gustan as mesmas 
cousas.
Poderase facer un boneco de Mermel nun material suave para poder pasalo estando en círculo 
(pódese utiliza a mascota que se fixo na primeira proposta de traballo). Quen teña a Mermel de-
berá dicir cousas positivas doutra persoa, ata que se diga algo positivo de cada persoa da clase.
Esconderanse pola aula ou fóra, nun espazo aberto do cole, as pezas dun crebacabezas de cinco 
ou seis pezas grandes coa cuadrilla. Por grupos, terán que ir resolvendo interrogantes para atopar 
as pezas. Cada grupo deberá atopar unha peza. Cando as teñan, entre toda a clase montaremos 
o crebacabezas da cuadrilla.
Para Primaria: Debuxarán como sería o seu centro educativo sen violencias. Posteriormente, eses 
debuxos, realizados todos en folios tamaño A4, cortaranse en seis cadrados do mesmo tamaño. 
Terán que formar un debuxo cun dos seis cadros en que dividiron o seu debuxo e outros cinco 
cadros correspondentes a debuxos doutras persoas. 

ACTIVIDADE 3: Poñendo música

Entre toda a clase pódese crear un rap ou outro tipo de canción para loitar contra o acoso escolar. 
Tamén se pode usar a letra do rap do Chas, poñerlle música e realizar unha coreografía, podendo 
facer a letra do rap do Chas máis longa. Para esta actividade pódese contar coa axuda do ou da 
profe de música. Tamén se pode crear a letra do rap escribindo cada persoa unha frase e xuntan-
do todas. Coa axuda do profesorado, outra idea pode ser converter en rap un poema dalgunha 
poeta coñecida que denuncie nas súas letras a violencia. 

ACTIVIDADE 4: Fronte ás violencias, actuamos! 

Poderanse representar diferentes escenas de violencia que se dean no cole, analizalas, estudar 
entre toda a clase posibles solucións a estas situacións e volver representalas incorporando na 
escenificación as propostas de resolución que se expuxeron na clase.

ACTIVIDADE 5: Conciliadoras ao rescate 

Poderase poñer en funcionamento, cada unha ou dúas semanas, un equipo de dúas persoas conci-
liadoras que serán as encargadas de velar por que non haxa conflitos entre o alumnado do grupo, 
escoitar se alguén quere contar algunha situación de violencia que vivise e informar o profesorado 
se detecta algunha situación violenta. O posto de conciliación pode ir rotando por todas as persoas 
que integran a clase, de tal maneira que, a final de curso, todas fosen conciliadoras.

ACTIVIDADE 6: Síntome guai

﹅ A caixa das grazas: Nunha caixa bonita introduciranse os nomes de toda a clase. Estaremos un 
pouco xogando e gozando. Cando a mestra indique, sacarán nomes da caixa e toda a clase daralle 
as grazas á persoa que saia por algo positivo que fixera.
﹅ O recuncho dos abrazos: Destinaremos por consenso un recuncho no que todo o mundo poi-
da ir, cando o necesite ou lle apeteza, a recibir abrazos.
﹅ A bolsa da positividade: Dispoñeremos dunha bolsa feita entre todo o grupo que sexa moi, 
moi chula. Cada venres teremos que escribir, ao comezo do día e antes da asemblea, algo bonito 
ou interesante que lle pasara con outra persoa da aula. Escribirase nun papel cunha cara alegre 
e o nome da persoa. Antes de finalizar o venres, leranse as mensaxes positivas para iniciar unha 
boa fin de semana.

ACTIVIDADE 1: O rap do Chas

Para Infantil: Entre toda a clase faremos unha choiva de ideas para establecer as normas da aula. 
Farase na asemblea e irase recollendo nun papel continuo. Despois, iremos vendo as normas e 
irémolas votando, tentado que todo o mundo estea de acordo con cada unha delas. Apuntaré-
molas noutro papel continuo a modo de cadro, pintaremos o marco para colgar e decorar a aula.

Faremos disfraces como os do rap (incidindo en que cada persoa debe elixir o seu disfrace inde-
pendentemente de se é neno, nena ou nene). Individualmente, pensarán nun superpoder que 
poida servir para combater a agresividade.

Para Primaria: Lerase o rap e analizaranse os diferentes tipos de violencias que existen no cole 
(insultos, patadas e golpes, ignorar e non deixar xogar, non compartir, romper o material da clase, 
interromper…). Posteriormente, debaterase sobre a mellor maneira de enfrontarse a esas vio-
lencias e indicaranse estratexias que podemos empregar para defendernos ou protexer outras 
persoas. É importante destacar que fronte á violencia e o acoso é básico e necesario dar unha 
resposta colectiva.

É moi importante traballar a figura da persoa «acusona». A aula debe ser un lugar de confianza, 
poden contar as cousas que ven e que non lles gustan. Non é acusar, é coidar de si e dos seus 
compas

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE



Os dedos dos pés

 Mermel descubriu o amor
a través dos dedos dos pés.
Cando está cunha amiga

parece que polos pés lle corren formigas.
Se algo gustiño lle dá,

as dedas ábrenselle sen parar.

Cando Mermel e Kriscar se van abrazar,
reláxanselle a toda velocidade.

E se alguén lle fai tilín
pode voar ata a fin.

Os amores son tan variados
coma os sabores de xeados.

PARA TRABALLAR EN FAMILIA

Que che gustou da túa parella cando empezastes a saír?, 
que é o que che gusta agora dela?

Que é o que máis che gusta das túas amizades máis próximas?, 
e das persoas coas que vives?



﹅ Cada estudante deberá preguntar a un membro da súa familia que viva en parella que foi o que 
lle gustou da súa parella cando a coñeceu e o que lle gusta agora. O debate xirará ao redor da idea 
de que as diferenzas están nas persoas, non no seu sexo ou xénero.

﹅ O centro poderá poñerse en contacto con algunha asociación de nais e pais LGBTI+ para que 
algunha familia vaia contar a súa experiencia ou ben poñerse en contacto con algunha asociación 
LGBTI+ da súa zona para pedir asesoramento.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA

ACTIVIDADE 1

Lerase o conto e o debate xirará arredor de cuestións como as que seguen:
﹅ Que tipos de amores se sinalan no conto?
﹅ Todos os amores son igual de importantes?
﹅ Pódese vivir sen amar a ninguén e sen que te amen?
﹅ Poden casar persoas do mesmo sexo? Isto é igual en todos os países do mundo?
﹅ Poderán ter fillos, fillas e filles?
﹅ Quen será máis feliz, unha parella formada por unha muller e un home ou unha formada por 
dúas mozas ou dous mozos? Por que?
﹅ É necesario ter parella para ser feliz?
﹅ Por que hai persoas que deciden non ter parella? Desmontar a idea de que unha persoa soa é 
unha persoa «solteira» na acepción de falta de amor, en función do chamado «amor romántico» 
que ás veces fai moito dano.
Haberá que falar sobre a lexitimidade de todos os afectos e de como o afecto de parella é un máis 
entre tantos.
Partindo das interrogantes anteriores, poderanse analizar os factores que fan que unha parella ou 
familia se leve mellor ou peor, sexa máis ou menos feliz… para que poidan interiorizar que os fac-
tores que fan que unha parella ou familia sexa máis feliz non depende de quen a forme ou cal sexa 
a súa orientación sexual, senón do respecto que se teñan, da liberdade que teñan para contarse 
cousas, do que rían, de que fagan cousas en común, de que o ambiente sexa agradable…
Debe quedar claro que non hai que insultar as persoas porque queiran a unha muller ou a un home, 
ou a máis dunha persoa á vez. É importante que asocien que termos que probablemente escoiten 
ou mesmo utilicen, como «marica» ou « marimacho», poden resultar ofensivos.

Animamos a realizar preguntas sobre contos tradicionais e cambiando os seus finais:
﹅ Que pasaría se á Bela dormente non a bicasen estando durmida? Por que iso non está ben?
﹅ Que pasaría se Aladín namorase dun príncipe?
﹅ Que pasaría se a Bela non a encerrase a Besta e puidese ser libre?
﹅ Que pasaría se a Cincenta decidise non se facer noiva dun señor do que non lembra nin a cara?
﹅ Que pasaría se a Sereíña non renunciase ao seu corpo e á súa voz?
﹅ Que pasaría se algunha princesa coñecida non tivese noivo, ou tivese unha noiva?

ACTIVIDADE 2

Poderán debuxar na ficha o pé tal e como o imaxinan e decidir cal é o tipo de afecto máis impor-
tante na súa opinión.

ACTIVIDADE 3

Pódense caracterizar do dedo do pé que elixan ou do que sente o pé con cada afecto, e unha tar-
de escenificar o conto, tal e como está ou coas variacións que decida a clase. Se houbese algunha 
voda, é importante que sexa civil, xa que é a única maneira de incluír todas as posibles unións 
legalizadas. Se for necesario e en función do alumnado, podemos facer a actividade con outras 
partes do corpo. 

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE



Un conto raro e mollado

Mermel xa ten corpo, xa ten vila, xa ten casa, xa ten unha cuadrilla, xa ten 
roupa… xa ten comunidade e, desde hai uns días, vive coa burra Manuela.

Un día de festa, todas as familias reúnense no campo, risas para acá, risas 
para alá, unha chea de xogos e comidas de moitos lugares.

Mermel vai con Manuela e atópase con Mebe, que ten unha familia moi 
grande: avoas, tíos, curmás… Gústalles xuntarse para faceren cousas 
divertidas e, na metade do baile, a Manuela escápaselle un peido que soa:
«Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr».
As risas óense ata na vila veciña.

Van visitar a Kriscar, que vive en acollida, e coa súa cadeliña pásano pipa.
Xogan coa cadela a lanzarlle paus que veñen e van como un búmerang.
Manuela ponse nerviosa con tanto movemento e empeza a dar patadas ao 
vento. Hi, hi, hi, ha, ha, ha!!, seguen rindo sen parar

Fer vive co seu pai, a súa irmá maior e unha gata moi graciosa que xoga a 
comer peixes da tableta. A súa mamá morreu hai pouco e, como Mermel o 
sabe, queda xogando á tableta con ela, mirando fotos da súa mamá.
Manuela, moi triste, acórdase de cando a separaron da súa mamá
e enche a tableta de bágoas.

Pitu chama a Mermel de lonxe facendo acenos coa man:
—Mermel, Mermel!
Pitu vive coa súa nai, seu pai e dous irmáns que o seu pai tivo con outra 
moza. —Mermel, por que ti non tes familia?
Mermel mira a Manuela, cando está con ela sente a calor do verán no 
inverno e sabe que non está soa.
—Manuela é a miña familia. Que é para ti unha familia?

Peca escoita a conversación comendo melón, vive coas súas dúas irmás 
maiores. Os seus pais e a súa nai viven noutro país. A Peca tivérona mediante 
técnicas de reprodución asistida.

Peca vai contestar e nese momento ponse a tronar.

CATAPÚN, CATAPÚN! Ímonos mollar!

Parece que un raio vai caer sobre Mermel, pero a burra Manuela consegue 
desvialo dun couce. Despois sae o sol, un arco da vella comeza a aparecer e 
o pelo de Manuela vólvese multicolor.

E Mermel exclama:
—HAI MOITAS FORMAS DE SER FAMILIA. Cal é a túa?

E colorín, colorado, este conto raro e mollado está rematado.
Polo momento, o mundo raro de Mermel toca á súa fin, seguramente viva 
novas aventuras e estas historias non rematen aquí…



ACTIVIDADE 1

A mestra lerá o conto e formulará as seguintes cuestións:
﹅ Que é unha familia?
﹅ Que farían se non tivesen familia?
﹅ Con que familia do conto quedarían e por que?
﹅ Como se sentirían se vivisen con dúas mamás?, e con dous papás?, e nun centro de menores?, e 
cun papa e unha mamá?, e vivindo só coa súa avoa?
﹅ Que familia pensan que soluciona mellor os seus problemas da vida diaria? Por que?
﹅ Que familia é máis feliz? Por que?

É importante que a mestra aluda a que o importante dunha familia é que se queira e se respecte, e 
que os labores de coidado e de afecto pódeos facer calquera persoa.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE



PARA TRABALLAR EN FAMILIA

Debuxa a túa familia.



ACTIVIDADE 2

Cada menor recortará a familia que máis lle guste ou coas que máis se identifique e pegaraa 
na vila final. 

ACTIVIDADE 3

﹅ Colocarase o papel continuo na parede. Cada menor explicará con quen vive e irán debuxando 
os distintos modelos de familia. A persoa que leve a clase poderá incluír modelos de familia que 
non aparecesen na posta en común. Ao final da sesión, pódese poñer o papel no chan para que o 
coloreen. Poderase expoñer na aula ou nun corredor do centro.
﹅ Divídese a clase en cinco grupos. A cada un adxudicaráselle un modelo de familia (familia con 
pai-nai, pai-pai, nai-nai, un único pai, unha única nai cun ou máis filles, reconstituída, un centro de 
menores ou outras posibilidades). Cada grupo preparará unha escena da vida diaria (comida, levar 
ao cole, aseo, sono, coidado en enfermidade…). Representaranse as escenas facendo fincapé en 
que todas as familias poden cumprir as funcións básicas.

Recoméndase que, no canto de celebrar o día da nai ou do pai, se instaure no centro a celebra-
ción do 15 de maio, Día Internacional das Familias.

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR NA CLASE

Debuxarase a familia. Con todos os debuxos, pódese elaborar un libro viaxeiro. Cada familia 
encherá unha ficha con fotos, poesías, contos, cancións…

ORIENTACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA
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