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Título do proxecto: Que ledicia!. Hoxe veñen as familias! 

1. Introdución 

“Agora, máis que nunca a escola ten que ofrecer as familias a oportunidade 

de traballar en colaboración”. 

Este proxecto non ten outra finalidade que a formación e a implicación 

educativa das familias nas liñas educativas que marca a UNESCO. Os ámbitos 

que traballamos nesta experiencia son: Cultura de Paz, sobre todo aprender a 

convivir, aprender do Diálogo intercultural e poñer en práctica accións para un 

desenvolvemento sustentable ( adaptacións ao Cambio Climático). 

É moi necesario e importante que as familias entren, de cando en vez nas 

aulas para que coñezan o modelo educativo que a mestra segue na educación 

e nas aprendizaxes cos seus fillos/as para ofrecerlle un patrón educativo que 

favoreza a progresiva integración de normas, de valores e dunha educación na 

igualdade, na convivencia e na sustentabilidade tan necesaria para transformar 

a sociedade. 

Igualmente compre que estas prácticas de aula se vaian estendendo ás outras 

aulas para que de maneira progresiva o centro vaia mudando cara a unha 

filosofía e principios metodolóxicos propostos nos documentos da UNESCO 

que definan o noso estilo educativo. 

 “Uno de los primeros estudios en reconocer los efectos de la familia 

sobre el rendimiento académico fue realizado por James Coleman. En esa 

publicación se concluye que el factor más relacionado con el rendimiento 

de los estudiantes era la composición social del alumnado, vale decir, sus 

antecedentes y entorno familiar. Según Coleman, la familia no solo influye 

por su estatus económico, sino también por el apoyo fuerte y efectivo que 

puede brindar en la educación de los estudiantes (Coleman, 1966).” 
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2. Descrición do proxecto 

Este proxecto está determinado e composto por cada unha das actividades 

realizadas nas sesións coas familias. As familias participantes son 15 e o 

número de alumnado 21. 

A estrutura da sesión rexistra os seguintes pasos: 

a). A mestra prepara a sesión sempre en relación coa programación de aula. 

 b). Informa as familias que van a asistir á sesión da estrutura e da 

organización da mesma. 

c). O día da semana para realizar esta sesión é o xoves, despois de facer a 

asemblea de aula. O horario marcado é de 9.30 a 11horas. 

 Formamos grupos, segundo as mamás participantes. O requisito mínimo é que 

sexan dúas familias e a mestra; deste xeito cada grupo está formado por 7 

nenos/as e un adulto. 

Distribuímonos pola clase, respectando as normas de aula, sobre todo a de 

falar baixo para non molestar ao resto dos grupos. A duración deste momento é 

como máximo de 30 minutos, tempo estimado de concentración para o 

alumnado de primeiro de primaria ( 6/7 anos). Logo de traballar en pequenos 

grupos presentamos o noso traballo en gran grupo para explicar como nos foi e 

comunicar os resultados (sempre coa axuda das persoas adultas). Parécenos 

fundamental que o alumnado aprenda a presentar e compartir o seu traballo.  

Traballamos sempre entorno aos ODS: Obxectivos de Desenvolvemento 

Sustentable que derivan nas 5 Ps educativas: Traballar con e para as Persoas, 

lograr sociedades Pacíficas no Planeta (sustentabilidade), comPartiendo 

experiencias e formar redes para camiñar cara a Prosperidade. 
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Todas as familias amosan interese e gañas de participar; de feito se algún 

xoves non se organiza a sesión correspondente, amosan a súa inquietude e 

ilusión por volver a entrar nas aulas. As familias que non poden asistir é por 

problemas de traballo. De todos os xeitos, damos contada información nas 

reunións informativas que temos programadas durante o curso ( dúas por 

trimestre).  

 

 

3 

Organización dos grupos na aula. 

Nesta imaxe  observamos catro 

grupos traballando cun adulto. 

 

Presentación en gran grupo. Os adultos axudamos, sobre todo 

ao alumnado que aínda está adquirir o proceso lector. 

O Concello de Poio colabora na 

consecución dos ODS. 
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3. As actividades 

As actividades deste proxecto recollen os seguintes aspectos e presentan a 

seguinte estrutura: 

 Título da actividade 

 Duración 

 Participantes 

 Finalidade 

 Obxectivos  

 Conexión curricular (áreas implicadas) 

 Metodoloxía 

 Conexión cos ODS 

 Relato da actividade 

 Avaliación 

Para seleccionar as actividades tivemos en conta o decálogo de César Coll. As 

actividades teñen que: 

1. Permitir ao alumnado tomar decisións. 

2. Asumir un papel activo na súa realización. 

3. Favorecer a investigación e os procesos intelectuais. 

4. Interactuar coa súa realidade. 

5. Ter en conta os diferentes intereses do alumnado. 

6.  Permitir examinar contextos novos e novas ideas. 

7. Obrigar a analizar conceptos que son asimilados, sen más pola 

sociedade. 

8. Colocar aos participantes nunha situación de crítica. 

9. Reconsiderar o momento inicial e as ideas previas. 

10. Obrigar a aplicar as aprendizaxes e planificar novas actividades. 
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As actividades responden os seguintes principios metodolóxicos: 

 Traballo en colaboración coas familias 

 Aprender a Pensar: impulsar o pensamento crítico utilizando técnicas de 

traballo ( couching) 

 Traballo en equipo 

 Aprendizaxe cooperativa 

 Propiciar experiencias en contextos reais: Do local ao global. 

Aproveitamento da contorna 

 Metodoloxía multidisciplinar. Integración de todas as áreas e as 

competencias básicas 

 Aprendizaxe inclusiva. Todo o alumnado protagonista 

 Aprendizaxe entre iguais, apoiado por adultos 

 Aprendizaxe cooperativa a través das TICs, TAC,TEP (Robert Slavin) 

da actividade. 

 

4. As actividades. 

 

4.1. Actividade 1.  

Data: 11 de outubro. 

Título da actividade: “Día Internacional das nenas”.  Lema deste ano: “ Con 

elas, unha xeración de nenas preparadas”. 

Duración: De 9,30 a 11 horas. 

Participantes: 2 mamás e a mestra. Formamos tres grupos de 7 nenos/as. Un 

grupo coa mestra, os outros dos coas mamás. 

Finalidade: Empoderamento das nenas. Análise da situación a través de textos 

e coñecer porque conmemoramos esta data. 

Obxectivo: Favorecer comportamentos e actitudes respectuosas cara as 

nosas compañeiras. 

Conexión Curricular: (áreas implicadas): Valores sociais e cívicos, linguas e a 

competencia aprender a aprender. 

Metodoloxía: Participativa, activa e reflexiva. 

Conexión cos ODS. Obxectivo a traballar. 
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Relato da actividade: 

Texto inicial que invitou á reflexión: Para que serven os días internacionais?. 

Lemos o texto: “Os días internacionais serven para sensibilizar, 

concienciar e chamar a atención dun problema que está sen resolver. Os 

gobernos e os estados teñen que actuar e tomar medidas para que os 

cidadáns e cidadás poidan vivir en sociedades pacíficas”. 

As persoas adultas lemos o texto nos grupos. Cada grupo ocupa un espazo da 

aula, o que nos obriga a falar en baixo. Os nenos e nenas expresan as súas 

dificultades sobre o que non entenderon do texto. Dámoslle unha lectura 

axeitada a súa idade e logo volvemos a ler o texto literal. Obviamente, 

conmemoramos esta data porque o problema está sen resolver. 

Elaboramos unha lista de preguntas e anotamos as respostas de cada persoa 

do grupo. 

Batería de preguntas para esta sesión: 

Mira primeiro as nenas do teu grupo e logo responde. 

 Como tratas as túas compañeiras? 

 Xogas con elas no patio? 

 Coñeces algunha nena que se sinta desprezada ou insultada? 

 Invitas a nenas ao teu cumpreanos ?.  

 Xogas con nenas no patio? 
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Programa das Nacións Unidas para o 

Desenvolvemento. www.unesco.org 

Poner fin a todas las formas de discriminación 

contra las mujeres y niñas no es solo un derecho 

humano básico, sino que además es crucial para 

acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido 

demostrado una y otra vez que empoderar a las 

mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y 

ayuda a promover el crecimiento económico y el 

desarrollo a nivel mundial. 
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Unha vez temos as respostas. Reunímonos en gran grupo e cada grupo 

presenta ao resto as súas respostas 

Durante a semana a mestra nas diferentes disciplinas  introduce nos  temas 

das diferentes disciplinas conceptos de  igualdade de xénero, de  respecto e de 

valores para seguir traballando o iniciado nas sesións familiares. 

Avaliación: O alumnado estivo atento ao texto inicial. Os adultos ofrecemos as 

explicacións correspondentes para que puidesen entender a intencionalidade e 

o tema do texto. 

Apreciamos un alto nivel de concentración, atención e participación activa en 

liñas xerais. As nenas e os nenos argumentan as súas respostas. As nenas e 

nenos que teñen algunha dificultade intégranse no grupo e participan 

igualmente sentíndose incluídos/as.  

4.2. Actividade 2.   

Data: 18 de outubro (Continuación da primeira actividade). 

Título da actividade: Eu son un neno. Eu son unha nena. 

Duración: 9,30 a 11horas. 

Participantes: Dúas mamás e a mestra. Dentro de cada grupo, formamos 

parellas ( unha nena e un neno). 

Finalidade: Aprender na diferenza. Cualidades Positivas que nos fan ser 

diferentes. 

Obxectivos: Descubrir e coñecer cousas dos nosos/nosas compañeiras que 

fannos ser diferentes. 

Conexión curricular: Valores sociais e cívicos, competencia lingüística e 

artística. 

Metodoloxía: activa, reflexiva e interrelacional 

Conexión co ODS : De novo o número 5, especificado na anterior actividade. 

Relato da actividade: Debuxamos en parellas un neno e unha nena e facemos 

un campo semántico, dando resposta á pregunta: Como é un neno? e unha 

nena?. Atendendo prioritariamente ás cualidades emocionais e psicolóxicas 

(intentando que as cualidades físicas, de diferenciación por xéneros non 

interveñan). Nestas idades é moi doado facer este tipo de campo semántico. 
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Vocabulario maioritariamente utilizado nos campos semánticos relativos aos 

nenos: forte, grande, futbolero, valente, movido, atrevido. Fronte as palabras 

usadas para as nenas: amable, simpática, boa, organizada, guapa, etc. 

Avaliación: As conclusións desta sesión indícannos que hai que traballar moito 

por e para lograr unha educación na igualdade. Vídeo que amosa as 

conclusións dun grupo e a presentación ao resto dos compañeiros/as. 

 

 

 

 

 

4.3. Actividade 3. 

Data: 25 de outubro 

Título: “As cores non teñen xénero”. 

https://youtu.be/L2Fy5KH8dAY.  Con este vídeo iniciamos a sesión. 

Duración: 9,30 a 10,45 

Participantes: 3 mamás e unha mestra. Tres grupos de 5 nenos/as e un 

formado por 6 nenos/as. 

Finalidade: A modificación do  pensamento a través do razoamento. 

Obxectivos: Descubrir como afectan os prexuízos sociais e as ideas 

preconcibidas sobre a selección de cores vinculadas ao xénero. 

Conexión curricular: Artística (plástica). 

Metodoloxía: Participativa e grupal. 
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Este vídeo vai adxunto no 

pendrive con outras imaxes e 

outros vídeos correspondentes 

as diferentes sesións de 

traballo coas familias. 

https://youtu.be/L2Fy5KH8dAY
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Conexión cos ODS: número 5 e introdución do número 4. 

 

Relato da actividade: Cada grupo ten unha nena e un neno debuxado da 

sesión anterior cun campo semántico correspondente a cada un/unha 

del/delas. Teñen que decorar utilizando calquera técnica plástica e cambiando 

as cores que normalmente elixen para os nenos e as nenas. Os nenos tons 

rosas e variedades, as nenas tons azuis. Deixamos que sexan eles/elas os que 

vaian coloreando e razoando porque este e non aquel.  

Avaliación. O mellor indicador nesta actividade o aporta o cambio de 

pensamento inicial e o razoamento que fan da utilización das cores ( que nun 

primeiro momento era ríxido). Importante lograr a flexibilidade do pensamento 

nos nenos e nenas destas idades e sobre todo aprender a argumentar. 

4.4. Actividade 4. 

Data: 8 de novembro 

Título: “ Os xoguetes tampouco teñen xénero”. 

Duración: 9,30 a 11,30 

Participantes: Un papá e a mestra. 

Finalidade: Elaboración dun cartel con tres fotos representativas e unha 

reflexión sobre os xogos e os xoguetes. 

Obxectivos: Presentar e coñecer as características do xogo e elixir xoguetes 

que non impidan o desenvolvemento das nosas capacidades e habilidades 

Conexión curricular: Competencia lingüística e competencia matemática. 
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Conexión cos ODS: Obxectivos 4 e 5. Establecemos unha referencia ao 

obxectivo número 12. 

 

 

Relato da Actividade: Imaxes que falan i elaboración dun código de boas 

prácticas do xogo e dos xoguetes. 

Código de Boas Practicas: 

1. O xogo é libre e espontáneo, logo non teñen porque existir xoguetes de 

nenos e de nenas. Calquera pode xogar ao fútbol, aos coches ou as 

bonecas. Ti decides con que xoguete queres xogar.. 

2. Cando xogamos estamos educándonos, logo os xoguetes teñen que 

estar libres de prexuízos sexistas ou racistas. Un xoguete non pode 

indicar o sexo. 
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Consumo responsable e produción 
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3. Unha boa idea é mercar de maneira responsables xoguetes que 

favorezan a cooperación entre nenas e nenos. Xoguetes que eviten a 

violencia e aprendamos xogando a resolver conflitos de maneira 

pacífica. 

4. O xogo é diversión e imaxinación.  

Avaliación: Nesta sesión non so alumnado tivo que pensar para elaborar un 

código de boas prácticas sobre o xogo e os xoguetes. O papá que veu a facer 

a sesión(experto en fotografía ensinounos a facer fotos. As imaxes 

representaban a conclusión do noso traballo. O alumnado estivo en todo 

momento motivado e cun nivel de esforzo alto por ter que escribir entre todas e 

todos o código de boas prácticas. 

4.5. Actividade 5. 

Data: 22 novembro 

Título: As nenas tamén teñen dereitos 

Duración: 9,30 a 11horas 

Participantes: Dúas mamás e a mestra 

Finalidade: Aprendendo os dereitos da infancia. Valoración dos dereitos das 

nenas. 

Obxectivos: Descubrir cales son os nosos dereitos. Analizar se temos 

cubertas as nosas necesidades básicas que están en relación cos dereitos das 

nenas e dos nenos. 

Conexión curricular: Competencia lingüística, matemática e competencia 

sociais e cívicas. 

Conexión cos ODS: números 1, 2 e 16 
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Relato da Actividade. Coñecemos cales son os dereitos das nenas e dos 

nenos. Fixemos unha dramatización dalgúns deles i elaboramos carteis. 

 

Avaliación. Alto interese e curiosidade durante toda a sesión. Traballo 

colaborativo de escrita e de ilustración dos dereitos. Moi boas representacións 

dos dereitos de maneira dramatizada. 

4.6. Actividade 6. 

Data: 13 decembro 

Título da actividade: Taller de nadal 

Duración: 9,30 a 11,30 

Participantes: Dúas mamás e a mestra 

Finalidade: Decoración da aula. 

Obxectivos: Decorar a aula reciclando. 

Conexión curricular: Área artística(plástica). 

Conexión cos ODS:  Número 12. Consumo responsable. 

Relato da actividade: “Unha imaxe vale máis que mil palabras”.  
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Avaliación: Tomar decisións e aprender a consumir de maneira responsable 

foi unha tarefa que desenvolvemos nesta sesión. Coas nosas mans podemos 

transformar espazos. Valoramos fundamentalmente o traballo en equipo e a 

participación. 

4.7. Actividade 7. 

Data: 10 de xaneiro 

Título da actividade: Mulleres lideresas 

Participantes: 3 mamás e a mestra 

Duración: 9,30 a 11horas. 

Finalidade: Descubrir a Lolita Chavez ( muller lideresa indíxena que o primeiro 

ciclo ten destinada para o proxecto de centro, que nos levará até a 

conmemoración do DENIP ( día da non violencia e da Paz), o 30 de xaneiro. 

Obxectivo: Coñecer a vida de Lolita Chavez e as súas aportacións sociais 

referidas ao medio ambiente, diversidade cultural e dereitos humanos. 

Intercambiar o noso proxecto con outras escolas da rede. 

Conexión curricular: Esta actividade engloba a todas as áreas do currículo e 

competencias básicas. 

Conexión cos ODS:   Neste proxecto sobre: Lolita 

Chavez, os contidos están dalgunha maneira  conectados cos 17 Obxectivos 

de Desenvolvemento Sustentable. De maneira salientable o número 16. 
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Relato da actividade: Todos os cursos escolares as Escolas da Rede 

Asociada de UNESCO desenvolvemos un proxecto sobre unha persoa de PAZ. 

Este ano escollemos as mulleres lideresas pola súa relevancia social e 

reivindicativa dos Dereitos das Mulleres.  

Este proxecto remata o 30 de xaneiro, xa que entendemos que a 

conmemoración dos días chave non poden quedar nun día puntual. 

 Este traballo iníciase nesta sesión de familia para facelo extensible á 

comunidade educativa e invitar á participación 

 

Avaliación: Con este traballo puidemos valorar o grado de participación do 

alumnado e o seu nivel competencial por ter que relacionar conceptos con 

moitas áreas do currículo ( xeografía, lingua, matemática, naturais...). Un 

proxecto integrador é que puxo en valor o nivel de cada nena/nena para 

asociar e extraer conclusións. Aprendemos xuntos/as. Este proxecto, 

igualmente abarcou os tres ámbitos de traballo propostos pola UNESCO: 

Cultura de paz e diálogo mundial, desenvolvemento sustentable e aprendizaxe 

intercultural. 
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As catro lideresas que 

forman parte do proxecto 

de centro. 

As actividades deste 

proxecto gardanse dentro 

dos CDs. Reutilización. 
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4.8. Actividade 8. 

Data: 17 de xaneiro 

Título: Símbolo Guatemalteco 

Duración: 9.30 a 11horas 

Participantes: 1 mamá, un papá. A mestra participa de observadora, 

recollendo datos. 

Finalidade: Elaboración dunha pulseira típica guatemalteca( pobo orixinario de 

Lolita Chavez). Comparativa das cores da bandeira galega e guatemalteca. 

Obxectivos: Descubrir o patrimonio inmaterial e os recursos de cada 

cultura(galega e guatemalteca), coñecer as simboloxías das bandeiras ( do 

local ao global), buscar diferenzas e similitudes nas culturas dos dous pobos( 

sempre tendo en conta a idade do alumnado). 

Conexión curricular: Artística( plástica). 

Conexión cos ODS: Número 12. Produción e consumo responsable. 

Relato da actividade: Elaborar unha pulseira guatemalteca coas cores das 

bandeiras(branco e azul) e un símbolo de PAZ. 

 

Avaliación: Alta motivación e interese pola actividade. 
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4.9. Actividade número 9. 

Data: 24 de xaneiro 

Título da actividade: Enquisa “ Patios inclusivos” 

Duración: 9,30 a 10,30. 

Participación: 2 mamás e a mestra. 

Finalidade: Recollida de  ideas do alumnado de primeiro para cambiar o patio. 

Obxectivos: Valorar a opinión do alumnado para ir progresivamente 

adaptando o patio as súas necesidades e facelo inclusivo e integrador, 

permitindo o goce de todo o alumnado para evitar conflitos. 

Conexión curricular: Expresión oral e expresión escrita. Competencia 

lingüística e plástica( debuxos do patio que queremos). 

Conexión cos ODS: Número 4. Educación de calidade. 

Relato da actividade: Enquisa para o alumnado. Que patio queremos?. 

Preguntas feitas ao alumnado para recoller as súas ideas porque estamos a 

facer no centro un Proxecto de “Patios inclusivos”. Coidamos que son eles i 

elas coas súas ideas, como protagonistas os que teñen que transformar o 

patio, xa que é o seu espazo favorito. Outra das enquisas foi para o 

profesorado e outra para as familias. 

Avaliación: Valoramos o grao de argumentación nas respostas. Valoramos 

tamén a creatividade e as habilidades de pensamento. 
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4.10. Actividade número 10. 

Data: 31 de xaneiro 

Título da Actividade: Reporteiros 

Duración: 9.30 a 11,30 

Participantes: Dúas mamás, un papá e a mestra 

Finalidade: Publicitar e dar a coñecer o noso proxecto: “DESPLASTIFÍCATE”. 

Entrevistar as persoas para saber se reciclan nas súas casas. 

Obxectivos: Entrevistar a persoas da nosa contorna para coñecer o grao de 

concienciación que teñen sobre o reciclado. Visibilizar o noso proxecto de 

“Desplastíficate” e convencer para que se unan a nosa campaña de redución 

de plásticos. 

Conexión curricular: Interdisciplinar. Conexión con todas as áreas e 

competencias. 

Conexión cos ODS: 

 

Relato da Actividade. Desde o mes de setembro o noso centro desenvolve o 

proxecto de DESPLASTÍFICATE, xunto co resto de escolas Asociadas da 

UNESCO do territorio español. Este proxecto ten como finalidade realizar 

accións para reducir os plásticos. Con esta actividade de saír á contorna para 

dar a coñecer a nosa iniciativa e pedir colaboración. 

Saímos catro grupos e tiñamos que facer catro preguntas a catro persoas: 

a) Recicla na súa casa? 
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b) Coñece o Proxecto da nosa escola: Desplastíficate? 

c) Pensa que é importante reducir os plásticos para evitar a contaminación 

dos mares? 

d) Estaría disposto/a a colaborar con nos neste proxecto? 

Logo houbo unha recollida das respostas para facer unha análise e extraer 

conclusións. 

Avaliación: Valorar as habilidades expresivas para falar coas persoas, valorar 

a capacidade para extraer datos e facer táboas comparativas e ser capaz de 

transmitir ao grupo as conclusións das entrevistas. 

 

5. Conclusións 

A escola ten que repensar o seu modelo educativo para construír a convivencia 

cara a sociedades pacíficas. As novas tecnoloxías favorecen as aprendizaxes e 

permiten a innovación, pero non poden deixar a un lado a parte humanística, a 

relacional. As persoas aprendemos falando, con xestos, coas miradas, 

interactuando, resolvendo conflitos,etc. As persoas aprendemos motivándonos, 

emocionándonos coas nosas historias. Paga a pena que as familias tamén 

compartan ese espazo educativo que é a escola. 
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Cando e de maneira repetitiva, observamos como a meirande parte do noso 

alumnado e cada vez máis novo ocupa o seu tempo con algún medio 

tecnolóxico temos que cuestionarnos algúns aspectos educativos. 

Temos que dedicar tempos a reflexión, ao pensamento conxunto para poder 

actuar e traballar en equipo por unha nova escola. 

“ Transformar a sociedade pasa por transformar a escola. Os cambios precisan 

de todas as persoas porque cada un/unha de nos forma parte dunha cidadanía 

Mundial.” 

 

 

 

 

Datos da autora: 

María Jesús Enguídanos Floreani 

Centro de traballo: CEIP Isidora Riestra. Poio. 

Móbil: 619181160 
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enguidanospo@gmail.com 
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