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Aviso Legal
Esta guía foi elaborada e posta en práctica no marco de “Activistas polo Mundo 

que Queremos”, un proxecto desenvolvido por tres ONGD: Solidariedade Inter-

nacional de Galicia, Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social 

(Agareso) e Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP), co apoio de Cooperación 

Galega, da Xunta de Galicia. 

Esta publicación foi producida baixo unha licenza Creative Commons CC BY SA

Podes:

 • Compartir: copiar e redistribuír o material en cualquera medio ou 
formato

 • Adaptar: remesturar, transformar e elaborar para a publicación 
doutro material.

Sempre e cando sigas os termos da licenza, non se revocarán estas liberdades.

Podes atopar máis información sobre o proxecto en EpDLab.gal.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.gl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.gl
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1. INTRODUCIÓN

Activistas polo Mundo que Queremos 2020-2021 (OMQQ) é un proxecto 
de Educación para a Cidadanía Global (EDCG) que ten por obxectivo con-
seguir que o alumnado galego sexa consciente da conexión que existe 

entre as realidades locais e as dinámicas globais para traballar a corresponsabi-
lidade que todas e todos temos na construción da xustiza social.

Este ambicioso obxectivo abórdase ao longo de todo o curso académico a tra-
vés dunha formación ao profesorado, un estudo diagnóstico, seis intervencións 
pedagóxicas (dúas presenciais, unha videoconferencia e tres virtuais), un acto de 
visibilización do traballo realizado e unha avaliación final. 

Desenvolveuse en seis centros educativos galegos no curso escolar 2020-2021, 
un ano marcado polo contexto mundial de pandemia.

No noso afán por multiplicar a incidencia da EDCG nas aulas galegas e de 
facer chegar esta ferramenta ao maior número de profesorado e alumnado 
posible, poñemos agora á vosa disposición esta guía pedagóxica do proxecto 
que vos permitirá traballar, grazas a aula moodle, de forma totalmente autó-
noma cos vosos alumnos e alumnas.

Nesta guía atoparedes polo tanto as seis intervencións pedagóxicas coas 
que contou o proxecto (adaptadas ao formato virtual) ademais dun paraugas 
teórico-práctico sobre os diferentes conceptos e metodoloxías que traballa-
mos en ACTIVISTAS POLO MUNDO QUE QUEREMOS.
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1.1 Na procura de 
activismos xuvenís

Con demasiada frecuencia a adolescencia é vista como unha etapa de apatía e 
egocentrismo. Porén, unha nova xeración de mocidade activista está demostrando 
que moitos mozos e mozas están, de feito, moi preocupados/as polos problemas 
sociais, políticos e ambientais, e están completamente preparados para facer algo 
ao respecto. Este proxecto pretende apoiar ao alumnado para que coñeza e, dal-
gunha maneira, entre a formar parte deste movemento global de xuventude inspi-
radora. Xente moza informada, concienciada e tomando partido. 

O proxecto promove competencias coma as seguintes: 
1/ Comunicación lingüística. Promovendo a habilidade de usar a lingua (tanto 

a galega como a castelá) para expresar ideas e relacionarse con outras per-
soas de maneira oral e/ou escrita. Traballarase que o alumando se exprese 
con confianza e claridade en varias formas e en diferentes situacións, en-
tendendo aos demais e considerando diferentes perspectivas para formular 
argumentos.

2/ Competencia dixital. Implicando o uso seguro e crítico das TIC para obter, 
analizar, producir e intercambiar información. Contribuirá á alfabetización 
mediática: encontrar información relevante, avaliar de xeito crítico e usar a 
información dunha serie de fontes e formatos dixitais (podcast, vídeos, etc.)

3/ Aprender a aprender. O alumnado desenvolverá a súa capacidade para 
iniciar a aprendizaxe e persistir nela, organizar as súas tarefas e tempo e 
traballar de xeito individual e/ou colaborativo para conseguir un obxectivo. 
A través dos contidos traballados, búscase que o alumando comprenda a 
realidade do mundo no que vive.

4/ Competencia social e cívica. Traballarán a capacidade para relacionarse 
coas persoas e participar de maneira activa, participativa e democrática na 
vida social e cívica. Contribuirá na adquisición de habilidades sociais, a em-
patía, a valoración da diversidade cultural, o coidado do medio ambiente, 
etc. 

5/ Conciencia e expresións culturais. Traballarase a capacidade para apre-
ciar a importancia da expresión a través dos guións de radio, a fotografía, a 
música, etc.

Enmárcase dentro do paradigma da Educación para a Cidadanía Global como 
unha poderosa ferramenta para promover valores e actitudes comprometidos coa 
loita contra a pobreza e a desigualdade social. 

A proposta implica unha educación para a xustiza e a solidariedade, non coma 
consumo, se non coma encontro glocal (global/local). O reto como educadores 
e educadoras é reinventar a solidariedade a partir de experiencias educativas. A 
EDCG fundaméntase na defensa da dignidade da persoa por encima dos intere-
ses do mercado e das fronteiras, considerando a tódalas persoas valiosas en si 
mesmas. Ten como meta o desenvolvemento centrado no ser humano, é dicir, en 
axudar a pensar no mundo coma unha sociedade planetaria.
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Para acadar a construción dun sentimento e compromiso de solidariedade e 
xustiza social, a EDCG vai máis alá do necesario coñecemento e análise dos feitos 
e aborda a necesidade de desenvolver nos mozos e mozas habilidades, actitudes 
e valores nun contexto de praxe. O reto como educadores/as é reinventar a solida-
riedade a partir das experiencias educativas que sexamos capaces de favorecer e 
desenvolver nas escolas.

Partindo da premisa “a comunicación é a capacidade de facer uso dela para 
sensibilizar e transformar” queremos explorar o potencial educativo da comu-
nicación promovendo a reflexión do alumnado sobre a conexión existente entre 
as realidades locais e as desigualdades globais, concienciando e implicando ás 
novas xeracións na responsabilidade que todas e todos temos na construción dun 
mundo máis xusto e equitativo e tendo como fío temático do proxecto os Obxecti-
vos de Desenvolvemento Sostible.

1.2 Algunhas consideracións 
previas

Un dos principais desafíos aos que se enfronta a nosa sociedade é a educación da 
infancia e da mocidade. Nun contexto de aumento da desigualdade no mundo, as 
estratexias educativas son un compoñente básico para producir mudanzas sociais 
protagonizadas pola propia cidadanía. A educación é un aspecto fundamental para 
o cambio e o modelo educativo debe introducir mudanzas que contribúan a esa 
transformación.

A participación cidadá é chave na aposta por un mundo máis xusto e solidario. 
A infancia e a mocidade debe ocupar un lugar preeminente, desde o comezo, xa 
que velar polo seu benestar implica mellores condicións para a súa contorna. É 
a partir de experiencias de participación colectivas que a infancia pode ocupar 
espazos, reflexionar sobre o que os/as rodea e tomar partido por transformacións 
concretas en función dos seus intereses e demandas.

A construción dunha voz propia e a consideración da mocidade coma suxeito 
colectivo requiren da incorporación de destrezas, tanto no plano individual coma 
no colectivo que permitan o exercicio da participación efectiva. Referímonos con-
cretamente ás habilidades sociais básicas para o traballo cooperativo e a xestión 
das propias emocións.

A participar apréndese participando
Non chega con facer preguntas á mocidade, senón que cómpre provocar situa-
cións nas que as principais incógnitas poidan ser formuladas por eles e elas, á vez 
que incorporen capacidades para a acción colectiva adaptadas ao seu momento 
evolutivo. Deste xeito, a participación é un medio e fin en si mesmo; é un procede-
mento para o empoderamento das persoas, para o exercicio da súa plena cidada-
nía, do seu dereito á participación e desenvólvese polo tanto durante toda a vida. 
Aos procesos metodolóxicos que favorecen a aprendizaxe das competencias para 
construírmonos como suxeitos denominámolos Educación para a Participación.

Así mesmo, apostamos por unha visión transversal e non vertical da solidarie-
dade que favoreza a participación e o compromiso de tódolos sectores sociais de 
xeito cooperativo e autónomo, onde prevaleza a transferencia de visións, olladas, 
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ideas e recursos. O traballo en prol da paz, a resolución dialogada dos conflitos e a 
sostibilidade ambiental sempre han facer parte indisoluble do enfoque de dereitos 
e dunha educación para a cidadanía global comprensiva e global.

Por todo iso, impulsamos este material de traballo colectivo 
coma unha ferramenta que promova procesos de aprendi-
zaxe de e para a participación dos mozos e mozas. O proxecto 
céntrase no activismo e na comunicación transformadora 
como eixos vertebradores, e nas conexións existentes entre 
as realidades locais e as desigualdades globais, co obxectivo 
de concienciar e implicar ás novas xeracións na responsabi-
lidade que todas e todos temos na construción dun mundo 
máis xusto e equitativo. O noso fío temático son os Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible (ODS), centrándonos especial-
mente en tres temáticas concretas: feminismo/LGTBI, medio 
ambiente e antirracismo.

1.3 Instrucións de uso 
desta guía 

Á hora de aplicares este material recomendámosche:
 • O teu grupo é o protagonista: ninguén vai coñecer mellor ca ti aos mozos 
e mozas, así que pensa neles e nelas cando repases as propostas 
didácticas, proba distintas posibilidades, readapta o que consideres 
oportuno e sobre todo, escóitaos, incorpora as súas visións e valoracións 
das distintas propostas.

 • Ten en conta a túa propia realidade e contexto: en cada territorio e 
situación decorren circunstancias específicas; a túa tarefa é telas 
presentes. Ningún manual está deseñado para a nosa realidade 
concreta, así que tócache “traducir” as propostas ao teu contexto.

 • Formula os teus propios obxectivos: engade, risca, utiliza este manual 
como “borrador” permanente. É probable que precises conseguir 
determinadas metas conectadas á túa realidade e momento.

 • Reaxusta desde o que es: coñécete ben, actúa desde a sinceridade, 
aposta polo teu punto forte -se te manexas ben nas actividades de 
dialogar, desenvolve o teu potencial-. Non tódalas persoas educadoras 
temos as mesmas características, somos moi diferentes entre nós, 
así que é posible que algunhas das técnicas que che propomos non se 
axeiten á túa forma de intervir e ser. Múdaas, adáptaas e modifícaas para 
que che sexa máis doado desenvolvelas.

 • Unha proposta aberta a modificacións: non leves todo ao pé da letra. 
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Imaxina outras posibilidades, mellora a túa forma concreta de intervir, 
inclúe novas influencias, vive a experiencia do desenvolvemento deste 
material con espírito crítico.

 • Fixar as regras do traballo en grupo: recomendamos que se establezan 
as regras do xogo de forma participativa e consensuada co grupo antes 
de comezar. Algúns exemplos que che poden servir:

vi) Respectar as restantes persoas do grupo.

vii) Respectar as diferentes ideas, culturas, linguas etc. sen ironías 
 nin críticas.

viii) Escoitar atentamente o que di o resto de persoas do grupo.

ix) Respectar a quenda de palabra

x) E calquera outra que sexa conveniente.

 • Son pistas para adaptar... Compártelas? 

Se realizas modificacións ou axustes sobre a proposta didáctica, se se che 
ocorreron novas posibilidades de actividades que non veñen reflectidas, estare-
mos encantadas de incorporalas a este proceso de aprendizaxe colectiva. Podes 
contactarnos en: sensibilizacion@solidaridadgalicia.org

1.4 Páxina web e RR.SS.
 • https://www.omundoquequeremos.org/
 • https://www.facebook.com/omundoqqueremos/?fref=ts
 • https://www.youtube.com/channel/UCsmcghPiFrmWVqBw5BZVVtw
 • https://www.ivoox.com/escuchar-audios-o-mundo-queremos_
al_9816276_1.html

 • https://www.instagram.com/omundoquequeremos/
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2. CONCEPTOS CHAVE 
DO PROXECTO

1. EDUCACIÓN PARA A CIDADANíA GLOBAL
Trátase dun proceso educativo socioafectivo encamiñado a xerar unha conciencia crítica 

sobre a realidade mundial, promovendo unha cidadanía global politicamente activa e 

comprometida, tanto no plano individual coma no colectivo; e mobilizando á sociedade 

en accións de transformación social a favor dun desenvolvemento humano xusto, equita-

tivo e sustentable, no marco do respecto aos Dereitos Humanos.

2. ADOLESCENCIA
A adolescencia constitúese como unha etapa da vida que se define por ser de transición 

e cambio. De transición entre a infancia e a vida adulta, e de cambios corporais, de iden-

tificacións, de relacións, de referentes, de intereses, etc. Durante a adolescencia, os com-

portamentos vense alterados como manifestación dunha procura da identidade na que o 

mozo/a enfróntase a un corpo que cambia, uns roles sociais que cambian, e, en definitiva, 

un “eu” que cambia. Por iso, para OMQQ traballar con mozos e mozas adolescentes e pre-

sentarlles referentes que propoñan unha sociedade máis xusta e igualitaria, supón unha 

grande oportunidade.

3. CONEXIÓN LOCAL-GLOBAL
OMQQ utiliza diversos mecanismos para potenciar unha cidadanía cun sentido global, 

persoas que se recoñecen como pertencentes a unha comunidade mundial de iguais, pre-

ocupada polos temas colectivos e que reclama o seu protagonismo no desenvolvemento 

dos procesos sociais e políticos, tanto de aquí como de alá.

4. RESPONSABILIDADE/ 
 CO-RESPONSABILIDADE

OMQQ impulsa ao alumnado a tomar parte activa como cidadáns e cidadás en contextos 

relevantes de poder. Participar é implicarse no que estás a facer; propor e actuar. É unha 

responsabilidade individual e voluntaria, e ao compartirse chamámola co-responsabili-

dade. Nesta co-responsabilidade colectiva é onde descansa a participación de OMQQ.

5. REFLEXIÓN/PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
OMQQ procura fomentar a participación do alumnado para que acaden un maior nivel de 

autonomía, de liberdade e de responsabilidade social. Busca polo tanto, que o alumnado 

sexa consciente desa capacidade que ten de poder mudar as cousas que non lle gustan a 

través da participación, isto é, reflexionar, formular as súas opinións, buscar toda a infor-

mación precisa, formalizar algunha acción; en definitiva, ser activistas.
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6. VISIBILIZACIÓN- 
 SENSIBILIZACIÓN-DENUNCIA

Visibilizar: facer visible artificialmente o que non pode verse a primeira ollada. Con esta 

acción ademais de difundir ou comunicar, inténtase mostrar a realidade, situación ou pro-

blemática de certas persoas que non sempre son coñecidas e sobre as que non necesa-

riamente as persoas ou a sociedade teñen un interese aparente.

Sensibilizar: quizais esta acción sexa a que xere máis dificultades porque 
implica lograr un cambio de actitude ou opinión sobre unha determinada situa-
ción ou problemática social. O obxectivo será que un determinado público e ata 
a sociedade cambie a súa visión ou crenza con respecto dun determinado feito. 
Non se trata de lograr simplemente unha reacción emotiva e individual, que pode-
ría ser compatible coa cultura dominante. Tratar de partir do coñecemento e da 
reflexión sobre o que nos indigna ou emociona, para concluír nunha acción social 
coherente. Porque a sensibilización como práctica solidaria debe ser activista e 
colectiva, cidadá pois.

Denunciar: ten máis que ver coa mobilización cidadá e a presión política. Chá-
maselle ao reclamo dun conxunto de persoas unidas polo mesmo obxectivo, ou 
finalidade social, xa sexa contra o Estado, contra algunha empresa ou suxeito par-
ticular, contra a realización de determinados actos, etcétera, que ten como obxec-
tivo lograr a modificación do estado de devandita cuestión, impulsora da queixa 
ou do conflito. Ademais pretende facer coñecer ao resto da sociedade a existencia 
do problema.

7. DESIGUALDADE SOCIAL
Cando un grupo ten máis poder ca outro, a raza, a etnia, a relixión, o xénero ou a condición 

económica etc., poden usarse como unha lexitimación das relacións de dominación sexa 

en forma de colonización, explotación, desprazamentos forzados, escravitude ou ata o 

exterminio do outro. De aí, a importancia de desmontar e desenmascarar as explicacións 

bioloxizantes e naturalizantes das diferenzas entre os individuos e os grupos, que son uti-

lizadas dende o poder como instrumentos de lexitimación da desigualdade. Ser conscien-

tes de que as diferenzas non están baseadas en “esencias” ou características “naturais” 

das persoas e os grupos, senón que son construcións sociais e culturais formadas en con-

textos políticos e históricos particulares é unha das primeiras tarefas a realizar para poder 

cuestionar e transformar as situacións de desigualdade social.

8. EQUIDADE/IGUALDADE
En teoría, equidade e igualdade son dous principios estreitamente relacionados, pero 

distintos. A equidade introduce un principio ético ou de xustiza na igualdade. Unha socie-

dade que aplique a igualdade de xeito absoluto será unha sociedade inxusta, xa que non 

ten en conta as diferenzas existentes entre persoas e grupos. E, ao mesmo tempo, unha 

sociedade onde as persoas non se recoñecen como iguais, tampouco poderá ser xusta: «a 

igualdade é ética e a equidade é política». 
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9. COMUNICACIÓN PARA 
O CAMBIO SOCIAL

Corrente da comunicación que destaca o potencial desta como xeradora de cambios 

sociais e de desenvolvemento. A práctica dunha serie de actitudes, valores e habilidades 

que permiten a construción dunha cidadanía reflexiva, crítica e solidaria a través de ferra-

mentas como a radio. A comunicación é entendida como un dereito fundamental, que 

facilita a análise crítica das realidades, xera diálogo e mobiliza para o cambio.

10. COOPERACIÓN PARA 
  O DESENVOLVEMENTO

A Cooperación Galega é o conxunto de todas as actuacións que dende a Administración 

pública e os distintos axentes de cooperación se levan a cabo cos fondos da Xunta de 

Galicia no eido da cooperación para o desenvolvemento.

A Cooperación para o Desenvolvemento aglutina o conxunto de políticas, acti-
vidades, proxectos e programas elaborados para colaborar con persoas, pobos, 
rexións ou países que precisan de apoios para mellorar as súas condicións de 
vida, para desenvolver plenamente as súas potencialidades ata alcanzar unha vida 
digna e autónoma. Aínda que non exenta de contradicións, a Cooperación para o 
Desenvolvemento é a cara máis humana das relacións internacionais.

Tanto no Norte como no Sur, a Cooperación para o Desenvolvemento debería 
fomentar a creación de discursos e prácticas alternativas ao modelo neoliberal, a 
participación en redes locais e internacionais, as accións de sensibilización, inves-
tigación, denuncia, formación, concienciación de persoas e axencias implicadas 
na cooperación. A reflexión, a formación de redes, as mobilizacións, a loita contra 
a uniformidade cultural e contra o pensamento único vincula a moitos axentes da 
cooperación cos movementos sociais que propoñen unha globalización alterna-
tiva. Opoñerse ao dominio financeiro e apostar polos dereitos humanos, o medio 
ambiente, a diversidade cultural, a equidade de xénero, implica un exercicio de 
desaprendizaxe de vellas prácticas xerárquicas ou autoritarias en beneficio da 
participación interna e entre as contrapartes Norte-Sur.

11. PAÍSES DO SUR
Sur é o termino politicamente correcto e amplamente aceptado, que se usa para designar 

a aquelas rexións ou países que antes se definían como parte do terceiro mundo, de paí-

ses subdesenvolvidos, países non alienados, países en vías de desenvolvemento, países 

empobrecidos.

O Norte perde o seu sentido estritamente xeográfico para converterse nun tér-
mino que serve para aglutinar baixo ese eufemismo ao primeiro mundo, occidente, 
a todos os países chamados ricos, desenvolvidos. Os países enriquecidos, estean 
no norte ou no sur xeográfico, todos habitan na latitude Norte da abundancia de 
bens, do dominio tecnolóxico, do poderío económico e da forza militar.
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12. CONCIENCIA CRÍTICA
É a disposición a observar, a recibir información diversa e a analizala para, finalmente 

extraer conclusións propias e fundamentadas. Dubidar, xerar preguntas, indagar, inves-

tigar. Confrontar os sesgos persoais, emitir opinións propias e estar dispostas a reconsi-

deralas.

13. TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Habitualmente é utilizado polas forzas alternativas ao sistema social dominante para 

designar a procura e posta en práctica de novas formas de organización colectiva, a favor 

duns valores supostamente máis xustos (solidariedade, igualdade, liberdade) e a elimina-

ción de diversos tipos de discriminación (económicas, de status, de xénero, etnia, etc.).

14. XUSTIZA SOCIAL
O concepto de xustiza social xurdiu a mediados do século XIX para referirse á necesidade 

de lograr un reparto equitativo dos bens sociais. Nunha sociedade con xustiza social, os 

dereitos humanos son respectados e as clases sociais máis desfavorecidas contan con 

oportunidades de desenvolvemento. 

15. SOLIDARIEDADE
A solidariedade é un valor por excelencia que se caracteriza pola colaboración mutua que 

existe entre os individuos e por non quedarse indiferente ante situacións adversas, dolo-

rosas e inxustas.

 • ldade. 
 • Motivar ao alumnado a participar en asociacións ou colectivos que 
traballen pola xustiza social na súa contorna. 

 • Identificar a importancia que a cooperación e os dereitos humanos teñen 
para un futuro máis xusto e equitativo e o papel que nós, como persoas, 
xogamos na consecución destes obxectivos. 

 • Achegar ao alumnado aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e 
reflexionar sobre a importancia das alianzas internacionais, así como 
sobre a relación entre as diferentes temáticas tratadas ao longo do 
proxecto. 

 • Motivar ao alumnado a desenvolver a súa expresividade mediante 
ferramentas e formatos innovadores. 

 • Coñecer e desenvolver a capacidade creativa e comunicativa a través de 
apps móbiles.
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3. A AULA MOODLE

A ferramenta de traballo de OMQQ é unha aula moodle que alberga todas 
as paradas do proxecto, nas que o alumnado pode encontrar as distintas 
actividades.

Neste enlace deixámosvos un vídeo para axudarvos na navegación pola aula 
virtual https://youtu.be/s1HS6dtjFCE

Como accedo a aula moodle?
 • Entrar na dirección da aula virtual: https://aula.omundoquequeremos.org/

 • Se xa participas no proxecto, usa o teu usuario e o teu contrasinal 

No recadro escribe o teu USUARIO e CONTRASINAL

 • Se non tes usuario propios, podes acceder a todos os contidos mediante 
o acceso para convidados, tal e como indica a imaxe:
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4. CONTIDOS DO 
PROXECTO ACTIVISTAS 
POLO MUNDO QUE 
QUEREMOS 2020-2021

PARADA 1: Que significa ser activista? 
Comezamos o proxecto Activistas polo Mundo que Queremos na parada Que signi-
fica ser activista? A primeira das seis que precisamos facer para completar o noso 
percorrido.

1.1. Obxectivos
 • Presentar Activistas polo Mundo que Queremos
 • Dar a coñecer o proxecto ao alumnado
 • Que significa ser activista?

1.2. Contidos
 • Que pensamos que é unha persoa activista?
 • Por que existen as persoas activistas?
 • Que caracteriza ás persoas activistas?

1.3. Que preciso para 
  o desenvolvemento desta parada?

 • Entrar na dirección da aula virtual: www.aula.omundoquequeremos.org
 • Acceder á aula virtual poñendo o teu usuario e o teu contrasinal 
 • Entrar na sesión 1: Que significa ser activista?

1.4. Actividades

Antes de comezar visiona-
mos o vídeo onde a nosa 
compañeira Ángela cón-
tanos cales serán as para-
das do noso proxecto. 

Dámoslle ao play!
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1.4.1 COÑECEMENTOS PREVIOS

Esta é unha actividade de coñecementos previos. O obxectivo desta actividade é 
percibir que é o que entende o alumnado por unha persoa activista, contestando 
a estas tres preguntas:

 • En que pensas cando escoitas persoa activista?
 • Describe fisicamente como pensas ti que ten que vestir unha persoa 
activista?

 • Describe, atendendo a forma de ser, como debe ser unha persoa 
activista?

Recorda! Non hai respostas boas ou malas, simplemente 
queremos saber das túas ideas!!!

1.4.2 MEMORY
Nesta segunda actividade, presentamos 
unha serie de imaxes e unha serie de fra-
ses. A idea é intentar emparellar as frases 
e as imaxes que estean relacionadas. Mira 
as imaxes e le as frases con atención para 
resolver a actividade. O obxectivo é que nos 
familiaricemos con colectivos e persoas 
activistas e as súas loitas.
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1.4.3 CARTAS DE ACTIVISTAS

Agora tócanos a actividade 3, imos coñecer 
máis polo miúdo a cada unha das persoas e 
colectivos do xogo de memory.

1.4.4 BUSCAMOS COUSAS COMÚNS
E rematamos a Parada 1, con esta cuarta actividade.

O obxectivo desta actividade é reflexionar sobre por que existen as persoas 
activistas e que actitudes, habilidades ou destrezas teñen que ter para ser consi-
derados activistas positivos. Os mozos e mozas deberán identificar cales son as 
características positivas e negativas para o activismo.

1.4.5 AVALIACIÓN
Chegamos á última actividade da parada e nela queremos que respondan a tres 
preguntas, que nos axuden a seguir mellorando á hora de abordar estes temas. 
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1.5 ALGUNHAS IDEAS PARA 
 COMPLEMENTAR A EXPLICACIÓN 
 SOBRE ESTA PARADA.

A través da dinámica de TERMÓMETRO DE VALORES: o/a profesor/a irá dicindo 
unha frase e se o alumando está de acordo súbese á cadeira, se dubidan, póñense 
de pé, se non están de acordo, sentan na cadeira.

As persoas activistas existen porque…. 
 • As persoas activistas abúrrense e non teñen outra cousa que facer
 • Non deberían existir persoas activistas porque a responsabilidade do 
que ocorre é só dxs políticxs

 • As persoas fanse activistas polo seu propio beneficio, porque son pobres 
e necesitan cousas

 • O mundo no que vivimos é profundamente inxusto e desigual

Recoller: corresponsabilidade social

Recoller: interdependencia

O mundo no que vivimos é profundamente desigual, hai lugares nos que os ser-
vizos básicos (como a auga, a electricidade ou a educación) non están garantidos, 
algúns datos que nos axudan a ver isto son por exemplo:

 • Pobreza absoluta é un termo que se acuña cando unha persoa vive con 
menos de 1,9 dólares ao día. Máis de 700 millóns de persoas (10% da 
poboación mundial) vive nesta situación, con dificultade para satisfacer 
as necesidades mais básicas, como a saúde, a educación e o acceso 
á auga e ao saneamento. Partes do mundo máis empobrecidas: África 
Subsahariana e, en América Latina, Haití. 

 • Segundo o Programa Mundial de Alimentos, ao redor de 135 millóns 
de persoas padecen fame severa, debido principalmente aos conflitos 
causados polos seres humanos, o cambio climático e as recesións 
económicas. 

 • Actualmente estamos vivindo unha pandemia que afecta a nivel mundial, 
a covid-19, que non afecta igual ás persoas que vivimos en España que 
as que viven por exemplo en Honduras.

 • 57 millóns de nenos e nenas que están en idades de estar cursando a 
educación primaria non van a escola, co que iso significa, a educación 
permite a mobilidade socioeconómica ascendente e é clave para saír da 
pobreza. 

Como vedes, todos estes datos axúdannos a afirmar que vivimos nun mundo 
profundamente inxusto e desigual, e de quen é culpa? A ver que pensades… Esta 
pregunta ten unha resposta moi complicada porque non poderiamos acusar a 
ninguén concretamente, ou ao contrario, todas e todos seriamos culpables. A nós 
dende o proxecto gústanos falar máis doutra palabra, que é CORRESPONSABI-
LIDADE, todas e todos temos responsabilidades compartidas en construír outro 
mundo posible. 
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Así que, se analizamos a frase de “Non deberían existir persoas activistas porque 
a responsabilidade do que ocorre é só dxs políticxs”, pois non é de todo certa, xa 
que elxs teñen a súa parte de responsabilidade, pero cada un/unha de nós temos a 
nosa, por que? Porque vivimos nunha sociedade globalizada. O que eu faga aquí e 
agora terá unha repercusión noutra parte do mundo, isto vese perfectamente co con-
sumo: a miña camiseta, os meus tenis... Onde están feitos?, Quen os fai? Se sei que os 
meus tenis están feitos por unha persoa que non cobra un salario digno por facelos, 
pero eu mércoos igual, non estou sendo corresponsable con esa situación? Entra aquí 
outra palabra que para o proxecto tamén é importante: INTERDEPENDENCIA, todas 
e todos estamos conectadas/os. 

 • As persoas activistas só traballan nas contornas máis próximas, nunca 
pensan nas desigualdades doutras partes do mundo

rescatar: glocal

Vincular as dimensións local e global, GLOCAL, a cidadanía temos que asumir a 
responsabilidade do que sucede localmente e integrala dende a visión global. Unha 
persoa que ten esta mirada, adiántase en pensar os posibles efectos que as súas 
accións (no ámbito local) terán no planeta (ámbito global).

Por que é importante que estean estes dous enfoques? Porque se traballamos 
soamente con miradas locais corremos o risco de perder de vista as causas, por 
exemplo, da pobreza (exclusión) e das súas solucións (inclusión), pero se só temos o 
enfoque global, sen ter presente a realidade local, perdemos a visión real, convertén-
donos en espectadores carentes de compromiso (“total eu non podo cambiar esas 
dinámicas”). O EQUILIBRIO É O RETO. 

 • As persoas activistas saben comunicarse, escoitar e traballar 
colectivamente.

 • As persoas activistas imaxinan e crean proxectos para o ben común.
 • As persoas activistas coñecen as inxustizas e as consecuencias que 
provocan.

Rescatar: atributos da cidadanía global

As persoas activistas teñen unha serie de características, nós no mundo das 
ONGs chamámoslles atributos da cidadanía global e son iso: unha serie de caracterís-
ticas que debería ter unha cidadanía global. 

Teñen que COÑECER

 • Comprensión das desigualdades, coñecemento das necesidades humanas e 
os Dereitos Humanos

 • Coñecementos das relacións dos países do Norte cos países do Sur
 • Comprensión da propia identidade e das diversidades nas sociedades
 • Comprender as nosas responsabilidades como cidadáns e cidadás globais 
 • Coñecer o poder para reverter situacións non axeitadas a través da 
participación e da incidencia 
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 • Coñecer as desigualdades de xénero producidas polo sistema patriarcal 
e como producir cambios para lograr a igualdade de xénero

 • Coñecer a natureza dos conflitos e como manexalos construtivamente

Teñen que ter unha serie de HABILIDADES/DESTREZAS

 • Confianza
 • Capacidade de argumentar e chegar a acordos/compromisos
 • Capacidade de exercer liderado
 • Capacidade de resolución de conflitos
 • Capacidade de comunicar e colaborar con outros
 • Capacidade de escoitar, ter voz e deliberar
 • Capacidade de imaxinar e crear proxectos para o ben común
 •  Teñen que ter unha serie de ACTITUDES BASEADAS EN VALORES 
 • Respecto e coñecemento polo entorno
 • Sentido comunitario
 • Empatía
 • Solidariedade
 • Identidade e autoestima
 • Vontade de convivir coas diferenzas e resolver conflitos
 • Conciencia crítica, actitude investigadora e non conformista
 • Compromiso coa xustiza social e a equidade: interese e preocupación 
polos temas globais

 • Optimismo cara a transformación social
 • Paixón
 • Paciencia
 • Resiliencia

As persoas activistas existen porque cren que coas súas iniciativas, ideas e 
traballo poden mellorar as cousas:

1) Comezan dende a súa cotidianidade: a xestión da auga que consumimos, o 
café que tomamos, a roupa que usamos, o que compramos... 

2) O tempo que lle dedicamos aos demais...

3) Asumen a responsabilidade de mirar fronte aos problemas e liderar 
pequenas accións diarias que contribúen a dar forma á sociedade na que 
queremos vivir. 
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PARADA 2: Achegándonos 
ás realidades 

Continuamos o noso percorrido despois de ter reflexionado sobre que é ser 
activista. Nesta segunda parada coñeceremos outras realidades ben dis-
tintas ás nosas onde, como non, tamén se dan movementos de activismo, 

e porémoslle rostro a algunhas persoas activistas. 

2.1 Obxectivos
 • Coñecer outras realidades
 • Ofrecer referencias de activismo en diversas temáticas e contextos
 • Introducir os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

2.2 Contidos
 • Achegamento a outras realidades
 • Exemplos de activismos a través de persoas activistas e colectivos
 • Obxectivos do Desenvolvemento

2.3 Que preciso para o 
desenvolvemento desta parada?

 • Entrar na dirección da aula virtual: aula.omundoquequeremos.org
 • Acceder a aula virtual poñendo o teu usuario e o teu contrasinal
 • Entrar na sesión 2: Achegándonos ás realidades

2.4 Actividades
2.4.1 ACHEGÁNDONOS ÁS REALIDADES

Agarrade as maletas porque nesta 
parada imos viaxar! Si, si, viaxar! A tra-
vés das posibilidades dos recursos inte-
ractivos e do xogo podemos percorrer e 
coñecer varios países sen mover o cu! 

Para coñecer como funciona o xogo 
comezamos clicando en INTRODUCIÓN. 
Tamén antes de comezar debemos 
coñecer cal é a nosa MISIÓN e por último 
quen serán as persoas ACTIVISTAS que 
nos acompañarán e que nos axudarán a 
responder ás preguntas que se nos farán 

logo, así que lede con atención sobre a vida destas catro activistas, unha por cada 
país que imos visitar. Cando rematemos clicaremos na frechiña da parte superior. 
Xa podemos COMEZAR O XOGO!

https://aula.omundoquequeremos.org/
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Imos achegarnos a catro países: O Salvador, Marrocos, Guinea-Bissau e Repú-
blica Dominicana. En cada un dos países poñeremos ao alumnado a proba facén-
dolles tres preguntas de cada país coa finalidade de obter un numeriño que lles 
fará falta para a recompensa final (sorpresa!). 

Unha vez rematada esta viaxe, Rocío cóntanos... Dádelle ao play! 

2.4.2 VÍDEO
Tal como nos conta Rocío no vídeo, a recompensa final por ter superado todas as 
preguntas é a posibilidade de coñecer a unha das activistas que nos acompañou 
no xogo. 

Para iso, os mozos e mozas teñen que investigar un pouquiño máis sobre a per-
soa activista e o colectivo ao que pertence e, en pequenos grupos, preparar unhas 
preguntas para facerlle. Como se fosen xornalistas! 

2.4.3 BOAS PREGUNTAS PARA UNHA BOA ENTREVISTA
Aquí encontraredes un pdf listo para descargar (atoparedes o link de descarga na 
parte inferior esquerda da páxina), imprimir e entregar ao alumnado como guía 
sobre como facer unha boa entrevista!
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2.5 Ideas para complementar 
  a explicación sobre esta parata!

Antes de finalizar a parada e tal como se mencionou ao finalizar esta viaxe lúdica, 
recalcar que os números que fostes atopando non están postos ao chou, senón que 
cada un deles correspóndese cun Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS). 

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 
constitúen un chamado universal á acción para 
poñer fin á pobreza, protexer o planeta e mellorar 
as vidas e as perspectivas das persoas en todo o 
mundo. No 2015, todos os estados membros das 
Nacións Unidas aprobaron 17 obxectivos como 
parte da Axenda 2030 para o Desenvolvemento 
Sostible, onde se establece un plan para alcanzalos 
en 15 anos, no 2030. 

Os ODS que foron saíndo ao longo da viaxe son: 

O Salvador. Obxectivo 16

Xa que se estima que mil millóns de persoas son 
legalmente “invisibles” porque non poden probar 
quen son. Polo tanto, unha das metas é proporcionar, 
de aquí a 2030, acceso a unha identidade xurídica 
para todas as persoas. 

Marrocos. Obxectivo 10

Xa que a desigualdade de ingresos é un problema 
mundial que require solucións globais. Estas solucións 
inclúen mellorar a regulación e o control dos merca-
dos e as institucións financeiras e fomentar a asisten-
cia para o desenvolvemento e a inversión estranxeira 
directa naquelas rexións que máis o precisen. Outro 
factor clave para salvar esta distancia é facilitar a 
migración e a mobilidade segura das persoas. 

Guinea-Bissau. Obxectivo 5

Xa que unha de cada tres mulleres manifestan ter 
experimentado violencia física e/ou sexual. Polo 
tanto, é necesario garantir o acceso universal á saúde 
sexual e reprodutiva e, en concreto, como unha das 
metas deste obxectivo: eliminar todas as prácticas 
nocivas como o matrimonio infantil, precoz e forzado 
e a mutilación xenital feminina. 

República Dominicana. Obxectivo 11

Neste obxectivo márcanse como metas reducir o 
impacto ambiental negativo das urbes, prestando 
especial atención á xestión do lixo; así mesmo, pro-
porcionar acceso universal a zonas verdes e espazos 
seguros, inclusivos e accesibles xunto con apoiar os vín-
culos económicos, sociais e ambientais positivos forta-
lecendo a planificación dun desenvolvemento sostible. 

Para indagar máis sobre o tema: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
E tamén para reflexionar sobre os ODS con perspectiva feminista: http://www.agenda2030feminista.org/
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PARADA 3: Encontro 
con colectivos do Sur
Esta parada realizouse no proxecto Activistas polo Mundo Que Queremos 2020-
2021 a través de varias videoconferencias que conectaron aos mozos e mozas 
galegas coas activistas que coñeceron na parada anterior. Non usamos polo tanto 
a aula Moodle, polo que non atoparedes a parada 3 na nosa aula virtual.

Xa que neste momento non é posible esta opción propoñémosche que con-
tactes con activistas que traballen na vosa contorna e os invites ao centro escolar 
para que lles falen aos mozos e mozas sobre o seu traballo. Pensa que se estas 
persoas pertencen a colectivos minoritarios ou vulnerables (persoas migrantes, 
racializadas, xitanas...) estarás facendo un dobre traballo, xa que os presentarás 
como importantes referentes sociais, e de seguro eliminarán moitos prexuízos que 
se teñen sobre estes colectivos.

3.1 Obxectivos
 • Coñecer a persoas activistas
 • Ofrecer referencias de activismo en diversas temáticas e contextos
 • Eliminar prexuízos cara colectivos minoritarios e/ou vulnerables

3.2 Contidos
 • Exemplos de activismos a través de persoas que o exercen

3.3 Que preciso para o 
desenvolvemento desta parada?

 • Contactar cunha persoa que exerza o activismo para que imparta unha 
charla na aula, ben presencialmente, ben virtualmente a través dunha 
videoconferencia. 

 • Preparar co alumnado as preguntas que lle poden facer a esta persoa 
(para iso tes a guía BOAS PREGUNTAS PARA UNHA BOA ENTREVISTA da 
sesión 2, actividade 3) 
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PARADA 4: Comunicación 
transformadora
Nesta ampla sesión virtual os mozos e mozas aprenderán a mirar criticamente os 
medios de comunicación. É tamén nesta sesión onde o alumnado pode decantarse 
por tres itinerarios distintos dependendo das súas preferencias: Activismo medio 
ambiental e antiespecista, Activismo feminista e LGTBI, Activismo antirracista e 
antixenofobia. Cada itinerario conta con actividades diferenciadas e específicas. 

Na última actividade desta sesión entrarán en acción coa radio de combate. 
Nela danse as indicacións para que poidan comezar a formar o seu equipo e a 
investigar para crear os seus propios guións radiofónicos sobre algún tema vincu-
lado co activismo que escolleron. 

Na seguinte sesión (SESIÓN 5: Obradoiro de radio) locutarán e gravarán as 
súas reportaxes radiofónicas.

4.1 Obxectivos
 • Aprender a mirar dun xeito máis crítico os medios de comunicación  
de masas

 • Elixir o activismo co que máis se identifica o alumnado e afondar nel
 • Sentar as bases dos programa de radio que realizarán na seguinte parada

4.2 Contidos
 • Desenmascarando os medios de comunicación: A quen pertencen? 
Como nos manipulan?

 • Activismo medio ambiental e antiespecista. Os mozos e mozas 
aprenderán como os medios de comunicación fomentan o consumismo 
e un estilo de vida prexudicial para o medio ambiente, os animais e 
as persoas. Aportaranse ideas de como combatelo ao converterse en 
consumidores informados/as e críticos/as.

 • Activismo feminista e LGTBI. O alumnado afondará en como os 
medios de comunicación, a TV, o cine e a música seguen a perpetuar 
estereotipos de xénero e a difundir condutas machistas. Tamén verán 
ideas de como poder cambiar esta realidade.

 • Activismo antirracista e antixenofobia. Os e as estudantes descubrirán 
como algúns medios de comunicación transmiten bulos e un discurso 
de odio cara colectivos minoritarios e/ou vulnerables e aprenderán a 
combatelo con datos e pensamento crítico.

 • Aprenderán a elaborar un guión radiofónico

4.3 Que preciso para 
  o desenvolvemento desta parada?

 • Entrar na dirección da aula virtual: aula.omundoquequeremos.org
 • Acceder a aula virtual poñendo o usuario e contrasinal
 • Entrar na parada 4: Comunicación transformadora

https://aula.omundoquequeremos.org/
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4.4 Actividades
Comezamos o percorrido pola sesión 4. 

Para iso antes de nada visionamos o vídeo de introdución á sesión, onde 
a nosa compañeira Rocío fainos unha pregunta: Cres que alguén inflúe na túa 
forma de pensar?

As persoas cremos, ou queremos crer, que o que pensamos é decisión nosa 
e que non estamos influenciados por nada nin ninguén. Porén, o certo é que os 
medios de comunicación (e especialmente a publicidade) está pensada para con-
dicionar a nosa forma de pensar, e de mercar!

4.4.1 Medios e poder
No seguinte exercicio os mozos e mozas terán 
que ir respondendo ás preguntas que se lles 
presentan para pouco a pouco descubrir como 
un grupo moi reducido de persoas (pero con 
moito poder) son os que controlan os medios 
de comunicación de masas no noso país!

E isto é perigoso! Pero por que? Para descubrilo, Rocío cóntanos a historia da 
fábrica de Coca Cola. 

Dádelle ao Play! 
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4.4.2 Manipulación mediática: 
            Unha imaxe vale máis que mil palabras?
Hai moitas formas que usan os medios de comunicación e a publicidade para 
manipularnos. No seguinte exercicio veremos exemplos de manipulación mediá-
tica a través de imaxes. 

Respondemos ás preguntas e movemos o slider para ir vendo a realidade que 
agochan estas fotografías.

4.4.3 Pecados dos medios de comunicación
Neste exercicio as mozas e mozos decidirán cal dos “pecados” que habitualmente 
cometen os medios de comunicación lles indignan máis. Segundo a opción que 
escollan, iniciarán un itinerario de actividades para afondar no seu activismo. 

4.4.3.1 ACTIVISMO ANTIRRACISTA/ ANTIXENOFOBIA
Contra que temos que loitar? Contra os bulos nas redes sociais e nos medios de 
comunicación sobre colectivos minoritarios/vulnerables. A isto chamámoslle dis-
curso do odio. 

Comezamos visionando unha breve 
peza introdutoria onde Rocío fálanos das 
diferencias entre o racismo e a xenofobia 
e sobre como o discurso do odio estase 
colando cada vez máis nos medios de 
comunicación.

1. Prexuízos
O primeiro exercicio serviranos para aclarar conceptos importantes para enten-
der a sesión (RUMORES, ESTEREOTIPOS, PREXUÍZOS e DISCURSO DO ODIO). Os 
mozos e mozas terán que demostrar os seus coñecementos sobre estas palabras 
que estamos afeitos/as a escoitar, pero entendemos realmente o que significan? 

Tras aclarar estes conceptos visionaremos: Yo no soy Trapacero. 
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Trasladándonos co slider e respondendo ás preguntas que nos van facendo, 
vaise poñendo de manifesto como os prexuízos contra as persoas xitanas están 
asentados na nosa sociedade, e como isto vese reflectido en moitas esferas. Nós 
poñemos como exemplo a RAE e algúns programas de TV. 

2. Discurso do odio
Comezamos a actividade 2 visionando o 
vídeo As gafas racistas, que nos servirá 
para reflexionar sobre os prexuízos que 
temos sobre as distintas procedencias dos 
seres humanos.

Coa seguinte diapositiva Bulos vs datos 
iremos desmontando os bulos máis habi-
tuais que encontramos sobre a migración 

no noso país. Co slider pasaremos dun bulo ao outro, e para coñecer a verdade 
premeremos no botón de VOLTEAR.

1) Os chineses non pagan impostos cando abren un negocio/ Todas as persoas 
estranxeiras pagan os seus impostos igual que o resto da cidadanía.

2) Os inmigrantes subsaharianos invádennos/ No 2018 chegaron ás nosas 
costas 64.000 persoas sobre unha poboación de 46 millóns, e dicir un 0,1%. 
Tamén chegaron 82,6 millóns de turistas…

3) Os inmigrantes colapsan a sanidade/ Ao contrario, as persoas migrantes 
utilizan o seu dereito a atención sanitaria en menor medida que os autóctonos.

4) A violencia de xénero aumenta coa inmigración/A maioría dos crimes de 
violencia machista cométenos os españois, non os estranxeiros. 

5) Os inmigrantes baixan o nivel dos centros educativos/O alumnado 
estranxeiro nas nosas aulas é apenas o 5%, e súa presenza contribúe a que 
nos formemos desde a infancia no respecto á diversidade e á convivencia. 

6) A persoas migrantes veñen a roubar, son delincuentes/Máis do 70% do 
delitos cométenos persoas de nacionalidade española.

7) As persoas inmigrantes reciben máis axudas/As axudas sociais concédense 
valorando o risco de exclusión de cada persoa, non en función da 
nacionalidade ou da cor da pel.

8) Os musulmáns son terroristas/Nada ten que ver ser árabe ou musulmán co 
uso da violencia.

9) En España non hai sitio para tantos refuxiados/ España é un dos países da 
Unión Europea que menos refuxiados acepta. Por humanidade, debemos 
atender a quen foxe da guerra, a persecución ou a fame.

10) As persoas migrantes róubannos o traballo/ Ocupan en xeral postos de 
traballo que non desexan os españois e as españolas e cos seus impostos 
contribúen ás nosas pensións e aos servizos públicos.

Finalmente, o activista Moha Gerehou axudaranos a desmontar moitos prexuí-
zos racistas que vemos na televisión.
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3. Bulos e desinformación
Nesta diapositiva descubriremos como os bulos se 
difunden con rapidez grazas ás redes sociais. Cal-
quera persoa pode crear e difundir información 
con grande impacto. Polo tanto, sen querer ou sen 
sabelo, nós tamén contribuímos á difusión dos bulos. 
Co exercicio Destapa o bulo, buscaremos os datos 
erróneos que nos indican que estamos ante un bulo.

4. E se che pasara a ti?
Na actividade 4 poñemos a proba a empatía do alumnado. 

Presentámoslles unha carta real dunha moza española que vive en Londres e 
que conta como sufriu un acto xenófobo en primeira persoa e como se sentiu ante 
el. O obxectivo é que as mozas e os mozos reflexionen e se poñan na pel das per-
soas migrantes que viven no noso país.

5. Que podemos facer nós para loitar contra isto?

Para rematar visionamos a peza O triple filtro de Sócrates, que dá algunhas ideas 
sobre como deberiamos comportarnos ante a información que nos chega.

Finalmente, respondemos a varias preguntas, que nos van dando pistas sobre 
como evitar difundir bulos nas nosas redes sociais. 

6. A radio de combate
Esta é unha sección que comparten todos 
os Activismos unha vez rematado o seu 
percorrido. Introdúcea un vídeo onde 
Rocío conta como debemos prepararnos 
para a seguinte sesión(5): A radio de com-
bate. Unha ferramenta para poñernos en 
marcha e exercer o noso activismo!

Para iso debemos crear os nosos guións radiofónicos.
Na seguinte actividade atoparedes información e un pdf listo para a súa des-

carga onde vos damos pistas sobre como se escribe o guión dunha reportaxe 
radiofónica.
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4.4.2.2 ACTIVISMO MEDIO AMBIENTAL E ANTIESPECISTA

Contra que teremos que loitar? Contra o consumismo: o noso estilo de vida que é 
prexudicial para o medio ambiente, os animais e as persoas.

Comezamos visionando unha breve 
peza introdutoria onde Rocío nos fai 
algunhas preguntas: Cantas prendas 
tes no armario? Cantas te pos? Cantas 
precisas? De onde veñen? Quen as fai? 
A publicidade, pero tamén os medios 
de comunicación, fomentan o consu-

mismo: Mercar cousas que non precisamos. O noso estilo de vida consumista é un 
gran problema para o planeta.

1. Spot censurado 
Visionamos un spot de Greenpeace 
sobre o aceite de palma que foi censu-
rado na TV británica. Despois facémos-
lles varias preguntas aos alumnos e 
alumnas para que reflexionen. Por que 
pensades que foi censurado? A quen lle 
prexudica este anuncio?

2. Infórmate antes de consumir
Que diferencia hai entre un/unha consumidor/a informado/a e outro/a que non o 
está? Que o/a segundo/a é máis fácil de manipular. De enganar. Gústache ser 
enganado? A que non? Pois desenmascaremos as marcas!

Para iso faremos un exercicio onde 
os mozos e mozas deberán sinalar cal 
dos produtos alimenticios dos que se lles 
propoñen teñen aceite de palma. O truco 
é… que todos teñen! Pero eles/elas non 
o saberán ata que rematen a actividade.

Isto conduciraos a unha reflexión 
sobre o importante que é coñecer como se producen os produtos que consumimos. 

Ler as etiquetas. Buscar por internet. Estar informado/a é fundamental para 
indignarse, motivarse ou tomar partido, por iso moitas veces as empresas escón-
dennos cousas…

Poñemos como exemplo un acto de denuncia realizado contra Levis e a súa 
política de produción de vaqueiros. Vemos o vídeo e respondemos ás preguntas.

  3. Greenwashing
O concepto Greenwashing é un termo en 
inglés (“Green” significa “verde” + “washing” 
significa “lavado”). Lavado verde. Utilízase 
para referirse a algunhas empresas que se 
presentan ante a sociedade (ou presentan os 
seus produtos) como respectuosos co medio 
ambiente cando en realidade non o son.
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Fano porque saben que a conciencia ecolóxica está aumentando e polo tanto 
“venderse” como respectuoso coa natureza é un punto positivo para cada vez 
máis persoas.

Poñemos como exemplo o caso de Coca Cola, unha 
marca que coñecen ben os mozos e mozas…

Pero non é a única, no seguinte exercicio que lles pro-
poñemos descubrirán como “se venden” algunhas das 
marcas máis contaminantes, pero tamén o que ocultan. 
Para iso, só terán que darlle á volta ao logotipo. 

4. O noso estilo de vida tamén prexudica ás persoas
O consumismo non só é prexudicial para o medio ambiente e os animais, senón 
tamén para millóns de persoas que traballan en condicións precarias (soldos moi 
baixos, sen dereitos, explotación infantil...).

Na seguinte actividade os mozos e 
mozas reflexionarán sobre as condicións 
laborais nas que traballan as persoas 
que fan a nosa roupa. Utilizaremos para 
iso unha adaptación do conto O Chándal 
de Taller de Solidaridad. 

Deberán ler o conto e despois respo-
der 4 preguntas que lles farán reflexionar sobre cuestións como o consumismo, o 
traballo infantil ou o comercio xusto.

Rematamos a actividade visionando o vídeo da youtuber Maite Irulegi que nos 
fala de como podemos consumir roupa dun xeito máis responsable e sostible.

  5. As 7 diferenzas
Para seguir afondando no concepto de Comercio xusto propoñemos este xogo 
realizado pola Coordinadora Estatal de Comercio Xusto, onde os mozos e mozas 
deberán atopar as 7 diferenzas que se agochan nas ilustracións.

Os debuxos representan dous pobos. Nun deles os produtores e as produtoras 
traballan na rede de Comercio Xusto e no outro non. Deberán adiviñar cal é cal.
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O pobo da dereita é o que está na rede de comercio xusto. Pero por que?
 • O fume da fábrica non é negro porque os procesos de produción do 
comercio xusto non danan o medio ambiente.

 • No grupo de persoas que falan tamén hai unha muller, porque o 
comercio xusto asegura a igualdade entre os homes e as mulleres.

 • O edificio amarelo é unha escola porque no comercio xusto non existe o 
traballo infantil e os nenos e as nenas da comunidade poden ir a clase.

 • A nena leva un libro e non un cubo, porque vén da escola, non do 
traballo.

 • As pitas comen graos, non pílulas, porque no comercio xusto asegúrase 
unha produción ecolóxica, libre de praguicidas, fertilizantes químicos, 
hormonas, antibióticos…

 • O agricultor ten na man máis moedas porque recibe un pago xusto polo 
seu traballo.

Hai un cartel que pon “Cooperativa” porque no comercio xusto foméntase 
a organización dos produtores e produtoras. Estando unidos poden conseguir 
máis cousas.

Rematamos cun bo sabor de boca visionando o videoclip Chocolate Song 
de Fairtrade.

6. Que podemos facer nós?
Respondendo a varias preguntas os mozos 
e mozas van entendendo o concepto 
sueco de köpskam: vergonza de comprar. 
Unha nova tendencia entre a xuventude 
nese país.

Rematamos coa reportaxe Generación 
Greta de El País Semanal, onde en só tres minutos coñecemos os movementos 
xuvenís polo clima que se están dando en España.

7. A radio de combate
Esta é unha sección que comparten todos os Activismos unha vez rematado o seu 
percorrido. Introdúcea un vídeo onde Rocío nos conta como debemos prepararnos 
para a seguinte sesión(5): A radio de combate. Unha ferramenta para poñernos en 
marcha e exercer o noso activismo!

Para iso debemos crear os nosos guións radiofónicos.
Na seguinte actividade atoparedes información e un pdf listo para a súa descarga 

onde damos pistas sobre como se escribe o guión dunha reportaxe radiofónica.

4.4.2.3 ACTIVISTAS FEMINISTAS OU LGTBI. 

Contra que temos que loitar? Contra os estereotipos de xénero que difunden os 
medios de comunicación.

Comezamos visionando unha breve peza introdutoria onde Rocío fai un breve 
resumo do que foi o movemento feminista nos últimos anos e presenta “As lentes 
violetas”, unhas lentes que nos permitirán atopar o machismo que se agocha en 
moitas das esferas da nosa vida.



1 Aclarando conceptos. 
Arrincamos cun exercicio para aclarar conceptos, onde os mozos e mozas deberán 
unir palabras importantes para comprender a sesión co seu significado. Por exem-
plo: SEXO BIOLÓXICO, XÉNERO, ESTEREOTIPO ou ESTEREOTIPO DE XÉNERO.

Na seguinte diapositiva pedímoslles que identifiquen varios estereotipos de 
xénero, arrastrando distintas oracións (É valente, É forte, Non fai nada na casa, 
Chora moito, Sabe cociñar…) nunhas siluetas que corresponden a un home e a 
unha muller. É importante que neste caso non pensen na súa propia opinión, senón 
en como pensan que a sociedade nos considera aos homes e ás mulleres.

Seguro que se o fixeron deste xeito 
acertaron xa que dende os 5 anos apro-
ximadamente os estereotipos de xénero 
xa están fixados e os nenos e as nenas 
xa teñen claro o que a sociedade espera 
de eles/as. E cal é o problema?

Utilizaremos o experimento Que sig-
nifica facer algo como unha nena? Para responder a esa pregunta.

Os estereotipos de xénero, ao marcar as metas e as expectativas tanto do 
home como da muller xa dende a infancia, fan que se produzan situacións de des-
igualdade e de discriminación. Aos nenos se lles prepara para liderar, para compe-
tir, e ás nenas para cooperar, para coidar.

Tamén nos indican como debería ser unha moza e un mozo. É dicir, como debe 
vestir, como debe levar o pelo, o que lle gusta e o que non lle gusta... O problema 
é que se non nos adaptamos a estes estereotipos, moitas veces, a sociedade (as 
familias, os amigos e amigas, as redes sociais, os medios de comunicación, o cine, 
a música...) fannos sentir mal. Por iso, o importante é que traballemos xuntos e 
xuntas para que ningunha moza nin ningún mozo sufra por non ser como a socie-
dade pensa que debería ser.

LGTBI
A sociedade é diversa, como diversas son as culturas, as linguas, as tradicións e as 
persoas. A orientación sexual e a identidade de xénero son igualmente diversas. 
É diversa a atracción que experimentamos cara outras persoas, como diversa é a 
forma na que nos sentimos e identificamos. Son características propias de cada 
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individuo e son só un elemento máis que constrúe ás persoas. Hai moitas outras 
dimensións importantes en cada un de nós: como ser unha persoa honesta, res-
pectuosa, empática, etc.

Seguimos aclarando conceptos, neste caso sobre as siglas LGTBI. Propoñé-
moslles que, do mesmo xeito que antes, unan cada palabra co seu significado.

2. As lentes violetas: Como se comportan coas mulleres os medios de comuni-
cación? E o cine?
Neste exercicio imos a propoñerlle ao alumnado que poña as lentes violetas, unhas 
lentes máxicas que nos darán o superpoder de ver como os medios de comunica-
ción difunden e amplían os estereotipos de xénero.

Para iso utilizamos varias noticias de xornais. Pedímoslles aos mozos e mozas 
que lles dean a volta para atopar o machismo que agochan. Movémonos co slider 
para ir pasando de nova en nova.

Continuamos cun vídeo onde a psicóloga e feminista Lidia Infante pon tamén 
as lentes violetas para analizar o machismo nalgúns programas de televisión.

Na súa intervención a psicóloga intro-
duce o concepto do Síndrome da Pitufina. 
Preguntamos aos mozos se saben o que 
significa e despois explicamos o concepto.

Poñemos varios exemplos e pedímos-
lles que busquen algún mais. 
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3. Música e videoclips
Continuamos analizando a imaxe da muller na música e nos videoclips. Para iso 
traballaremos co Test de Obxecto Sexual (TOSE) da socióloga Caroline Heldman. 
A través de sete preguntas podemos identificar se a muller é cousificada sexual-
mente mediante a imaxe, sempre que algunhas das respostas resulten ser afir-
mativas.

Que pasaría se aplicásemos o TOSE a algún videoclip? Pois que no 90% dos 
casos obteriamos que se dá unha cousificación da muller. Poñemos como exem-
plo a canción Catro babys de Maluma do 2016 que o alumnado coñece perfecta-
mente. Pedímoslles que miren o videoclip e respondan as preguntas.

Evidentemente o TOSE vai demostrar que o videoclip cousifica á muller (é dicir, 
convértea nun mero obxecto sexual).

Pero non é o único. Observamos que na gran maioría das cancións de reguetón 
ou trap promóvense relacións desiguais, posesivas e irrespectuosas, canons de 
beleza feminina irreais, roles de dominancia por parte do home e submisión por 
parte da muller, unha imaxe da muller hipersexualizada/negativa e unha imaxe do 
home como macho alfa. É dicir, plásmase claramente unha violencia simbólica do 
home cara á muller.

Con todo, o machismo, a sexualización da muller ou a violencia sobre ela, non é 
algo novo na música nin exclusivo do reguetón ou o trap. De feito, atopamos gran-
des éxitos musicais de épocas pasadas con mensaxes máis que cuestionables. 

Para demostralo propoñemos visionar unha selección de música moi machista 
de tódolos tempos!

Pero volvamos ao presente. Ano 2020. Maluma publica o seu último tema: 
Hawai, a canción máis escoitada do ano. Nesta nárrase a ruptura dunha parella 
desde a versión dun home que foi deixado. É aí onde atopamos todo o discurso 
machista desta canción, na que se indica que a culpa é dela, que é unha intere-
sada, que se foi con outro home por cartos, que todo o fai por darlle celos a el, que 
ela é súa, etc.

Que pasaría se lle désemos a volta a esta canción e a muller dese a súa ver-
sión? Precisamente, foi o que fixo Beatriz Luengo. A mensaxe cambia totalmente. 
Aquí ela reclama a súa liberdade para elixir, para non ser vixiada e para non ser a 
posesión de ninguén.
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4. Que podo facer eu?

Igual que esta versión de Beatriz Luengo nos últimos tempos están xurdindo 
cantantes e grupos musicais preocupados pola desigualdade de xénero, como o 
reguetón feminista de Tremenda Jauría, Rebeca Lane, Rozalén, Naty Peluso, La 
Otra, Lidia Damunt, Carmen Boza, Mafalda, Tribade, Ses... Coñeciades a algunha?

Para finalizar, pedímoslle aos mozos e mozas que creen conxuntamente unha 
lista de reprodución de música feminista que poderemos usar para poñer no insti-
tuto, na clase ou escoitar na casa.

5. A radio de combate
Esta é unha sección que comparten todos os Activismos unha vez rematado o 

seu percorrido. Introdúcea un vídeo onde Rocío conta como debemos prepararnos 
para a seguinte sesión(5): A radio de combate. Unha ferramenta para poñernos en 
marcha e exercer o noso activismo!

Para iso debemos crear os nosos guións radiofónicos.
Na seguinte actividade atoparedes información e un pdf listo para a súa des-

carga, onde damos pistas sobre como se escribe o guión dunha reportaxe radio-
fónica.
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PARADA 5: Obradoiro de radio
Esta quinta parada está pensada para realizarse dúas ou tres semanas despois da 
parada anterior, dependendo da dispoñibilidade dos centros educativos. Neste 
tempo os mozos e mozas, acompañados polo profesorado, investigarán e escribi-
rán os seus guións radiofónicos.

Así, ao chegar a esta quinta sesión 
poderán gravar un produto final no 
que o alumnado constrúa o seu pro-
pio discurso dando a coñecer as súas 
ideas e propostas sobre as cuestións 
que investigaron e debateron. Entre 
toda a clase xerarán un programa 

radiofónico construído con varias reportaxes que abordan temáticas dos distintos 
activismos escollidos.

5.1 Obxectivos
 • Coñecer mellor o mundo radiofónico
 • Reflexionar e investigar en torno a unha temática do activismo escollido 
cun recurso pedagóxico motivador 

 • Os mozos e mozas fanse donos do seu propio discurso
 • Fomentar a creatividade
 • Organizarse para traballar en equipo

5.2 Contidos
 • Información para gravar e locutar reportaxes radiofónicas 
 • Como organizarnos
 • Técnicas de locución
 • Técnicas de gravación de audio

5.3 Que preciso para 
    o desenvolvemento desta parada

 • Entrar na dirección da aula virtual: aula.omundoquequeremos.org
 • Acceder a aula virtual poñendo o usuario e contrasinal
 • Entrar na parada 5: Obradoiro de radio.
 • Apoiar ao alumnado no proceso de investigación e creación dos seus 
guións.

 • Apoiar ao alumnado no proceso de gravación das súas reportaxes 
(se non contamos cun estudio de radio no centro podemos usar 
simplemente un teléfono móbil para gravar ou unha gravadora e o 
programa Audacity para editar as pezas) 

5.4. Actividades
Durante o curso académico 2020-2021, a monitora de radio de ACTIVISTAS POLO 
MUNDO QUE QUEREMOS foi a persoa encargada de gravar co alumnado as súas 
reportaxes nunha sesión presencial na aula de 100 minutos. Tamén editou poste-
riormente este traballo para darlle forma de magazine radiofónico.

https://aula.omundoquequeremos.org/
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Como neste momento esa opción non é posible, ofrecémosvos un percorrido 
virtual onde poderedes, paso a paso, coñecer as técnicas para locutar e gravar co 
voso alumnado sen dificultade.

Precisaredes un teléfono móbil ou gravadora para gravar os audios e un pro-
grama de edición de audio para poder editar as voces. 

Nós propoñémosvos o Audacity, un programa sinxelo, libre e gratuíto que 
podedes descargar facilmente de internet. O Audacity axudaravos a editar as 
voces, subir ou baixar o volume, cortar o que non interesa, colocalas onde con-
veña, eliminar os ruídos e erros e incluír músicas e efectos.

Podedes descargalo neste link :
https://audacity.uptodown.com/windows/descargar
Ademais, existen multitude de tutoriais na rede para comezar a usalo. 
E se che serve de inspiración, no seguinte enlace poderás escoitar os progra-

mas que realizaron os mozos e mozas que participaron no proxecto ACTIVISTAS 
POLO MUNDO QUE QUEREMOS 2020-2021
www.ivoox.com/escuchar-audios-o-mundo-queremos_al_9816276_1.html

https://audacity.uptodown.com/windows/descargar
https://www.ivoox.com/escuchar-audios-o-mundo-queremos_al_9816276_1.html
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PARADA 6: Contrapublicidade 
e ciberactivismo

Nesta sesión o alumnado comprobará como a publicidade sedúcenos empregando 
estratexias moi elaboradas para que merquemos cousas que nin necesitamos nin 
realmente nos serven para nada.

Pero non imos a quedar aí, unha vez que vexamos como traballa a publicidade, 
propoñeremos aos mozos e mozas combatela con contrapublicidade.

Usaremos o deseño de cartelería contrapublicitaria para loitar contra os abu-
sos dalgunhas empresas e multiplicaremos a nosa mensaxe cunha campaña de 
ciberactivismo.

6.1 Obxectivos
 • Coñecer os elementos que compoñen a retórica publicitaria e as súas 
técnicas de manipulación.

 • Fomentar unha actitude crítica e activa ante a publicidade.
 • Motivar ao alumnado a desenvolver a súa expresividade mediante o 
deseño de carteis.

 • Coñecer o ciberactivismo.

6.2 Contidos
 • Nesta sesión traballaremos coas mensaxes publicitarias e as súas 
estratexias de comunicación, analizando especificamente as malas 
prácticas das grandes compañías. 

 • Faremos os nosos propios deseños contrapublicitarios.
 • Veremos exemplos desta técnica aplicada á denuncia e á reivindicación.
 • Ampliaremos a nosa capacidade de sensibilización, xerando unha 
campaña de ciberactivismo.

6.3 Que preciso para 
    o desenvolvemento desta parada?

 • Entrar na dirección da aula virtual: aula.omundoquequeremos.org
 • Acceder á aula virtual poñendo o usuario e contrasinal
 • Entrar na parada 6: Contrapublicidade e ciberactivismo
 • Imprimir os carteis contrapublicitarios do alumnado

https://aula.omundoquequeremos.org/
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6.4 Actividades
Comezaremos o noso percorrido coma sempre cun vídeo introdutorio onde Rocío 
conta que faremos nesta sesión.

6.4.2. Que nos venden realmente as marcas?
Neste primeiro exercicio comprobaremos cales son as estratexias que usa a publi-
cidade. Para iso pedimos aos mozos e mozas que unan unha serie de marcas coa 
promesa publicitaria que agochan. Así verán que Gadis, por exemplo, non só nos 
vende un supermercado, senón que nos seus anuncios propón unha idea moito 
máis interesante e complexa: a pertenza a unha terra. O orgullo patrio. A idea 
que agocha é, se te sentes galego/a, se sentes orgullo pola túa terra, nós somos o 
teu supermercado. Cando din “Vivamos como galegos” en realidade queren dicir 
“Mercade como galegos”. E o concepto parece que lles funciona, a xulgar polos 
anos que levan explotando esta mesma idea nas súas campañas publicitarias.

6.4.3 Estratexias publicitarias, sabes recoñecelas?
Seguimos desenmascarando as técnicas que 
usa a publicidade. Para iso, presentámoslle 
ao alumnado unha serie de anuncios que, por 
un ou outro motivo, foron bastante polémi-
cos no seu momento. Veremos anuncios moi 
machistas, racistas, que fomentan hábitos 

non saudables, greenwashing... En fin, un bo feixe de malas prácticas por parte 
das grandes compañías.

6.4.4. Epic fail
Nesta actividade falaremos de casos con-
cretos, poñendo como exemplos marcas 
que foron tan descaradamente mentireiras 
ou machistas que tiveron que retirar os seus 
anuncios!

Unha delas é Endesa, coa súa campaña de 
defensa do carbón. Pedímoslles aos mozos e mozas que vexan o anuncio e res-
pondan á pregunta.

O seguinte exemplo é a campaña de comunicación Me lo ha dicho Margarita de 
Procter&Gamble. Un anuncio que foi moi criticado polo seu machismo. Coma no 
exercicio anterior vemos o anuncio e respondemos á pregunta.
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6.4.5. A Contrapublicidade

Nesta actividade introducímonos xa de cheo no concepto de contrapublicidade. 
Esa estratexia que pretende denunciar o consumismo, a falta de preocupación 
pola natureza, o traballo escravo, os estereotipos machistas, homófobos ou racis-
tas que se ven (como xa puidemos comprobar) nalgúns anuncios, etc. Consiste 
en modificar os anuncios publicitarios co obxectivo de difundir outras ideas máis 
reivindicativas, normalmente opostas ás orixinais.

Para exemplificalo usaremos o anuncio de Coca Cola: Razóns para crer. Vere-
mos o anuncio e responderemos á pregunta. 

A continuación visionamos o anuncio contrapublicitario: Razóns para NON crer, 
pedíndolle ao alumnado que se fixe ben no que se ve e no que se di no anuncio, xa 
que despois terán que demostrar a súa capacidade de memorización co xogo do 
MEMORY. Deste xeito aseguramos que presten atención a cada un dos argumentos 
que contrarrestan o discurso da Coca Cola.

6.4.6 Que podo facer eu? 
Chega o momento de que o alumnado 
se poña mans á obra. Para iso propo-
ñémoslles que deseñen un cartel con-
trapublicitario. A idea é que despois 
todos estes carteis se usen para facer 
unha exposición no centro escolar.

Antes de comezar veremos algúns 
exemplos de cartelería contrapublicitaria que de seguro lles axudarán a inspirarse.

A continuación, pedímoslles que sexan eles e elas os que deseñen os seus 
propios carteis. Damos a opción de facelo de xeito dixital co programa de deseño 
CANVA (adxuntamos links de descarga e tutoriais) ou de facelo máis artesanal-
mente usando as técnicas do collage.
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6.4.7 O Ciberactivismo
Agora que os carteis xa están feitos imos facer unha acción de ciberactivismo para 
que a nosa reivindicación contrapublicitaria chegue moito máis lonxe.

Pero antes de nada explicaremos que é isto do ciberactivismo: O ciberacti-
vismo é facer activismo pero de xeito virtual, é dicir, utilizar a tecnoloxía, internet e 
as redes sociais para contactar, intercambiar información, participar de decisións 
colectivas, influír sobre outros que están a miles de quilómetros, ser proactivos 
e non só receptores, dar voz, educar, posicionarnos ante algo que non nos gusta, 
mobilizar á sociedade, denunciar algo…

Para poñer exemplos de ciberactivismo faremos un exercicio onde terán que 
unir unha descrición co nome do movemento de ciberactivismo ao que pensan que 
corresponde. Deste xeito, falarémoslles de movementos como o #MeToo, # EleNão, 
#Blacklivesmatter ou #fridaysforfuture.

Para finalizar propoñémoslles que fagan a súa propia acción de ciberactivismo, 
que pode estar acompañada de accións non virtuais como manifestacións, pega-
das de carteis, folgas… Ou non.

Pedímoslles que suban ás súas redes sociais os carteis contrapublicitarios que 
fixeron baixo o hashtag #activistaspolomundoquequeremos #contrapublicidade.

Deste xeito, a nosa acción 
activista vai chegar moito máis 
lonxe do noso centro educa-
tivo facendo que moitas máis 
persoas reflexionen, aínda que 
sexa só por uns minutos, sobre 
como as marcas e a publici-
dade intentan manipularnos.

Como veredes, no proxecto ACTIVISTAS POLO MUNDO QUE QUEREMOS 
2020-2021 os mozos e mozas enviábannos as súas creacións para que a nosa 
equipa imprimise e deseñara a exposición que despois se colgou nos centros edu-
cativos. Neste caso non o podemos facer, polo que vos toca a vós, ou a eles/as, 
asumir esta tarefa.

Rematamos o percorrido de ACTIVISTAS POLO MUNDO QUE QUEREMOS cun 
vídeo de despedida de Rocío.



43

Esperamos que esta guía pedagóxica vos resultara unha ferramenta útil para 
realizar o percorrido de ACTIVISTAS POLO MUNDO QUE QUEREMOS 2020-2021. 
E que coma nós, desfrutarades e aprenderades no proceso.

Ata pronto activistas! Vémonos na loita!



O mundo que queremos é un proxecto educativo  de 

Solidariedade Internacional de Galicia, Agareso e ACPP, 

financiado pola Dirección Xeral de Cooperación Exterior 

e que se ne marca dentro do programa Plan Proxecta da 

Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

https://cooperacion.xunta.gal/
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