ACTIVIDADE 1 - De 6 A 8 ANOS

“VAIA CADRO DE PARTICIPACIÓN”
PARTICIPACIÓN
POR CIDADANÍA
TEMA

FINALIDADE DA ACTIVIDADE

Que é participación
e que é cidadanía?

OLA,
EQUIPO
EDUCATIVO!
SABÍAS QUE...
cando falamos de participación infantil
e adolescente non falamos só de que as
nenas e nenos asistan a unha actividade?
Na linguaxe cotiá soese utilizar a palabra
“participar” cando nos referimos a
asistir a unha actividade, pero ao falar
de participación, e en concreto social e
cidadá, referímonos a que tomen parte na
toma de decisións!
As nenas e nenos son cidadás e cidadáns
dende o momento no que nacen porque
dende que se nace –nalgunhas cuestións
antes- téñense dereitos. E formar parte
da cidadanía significa ser membro activo
dunha comunidade, participando na súa
vida pública e traballando para o benestar
común.

Facer debuxos sobre escenas de
participación e poñelas en común para
comentalas

DURACIÓN

MATERIAIS

45-60´

Plantilla marco cadro
(unha por persoa) e
pinturas

OBXECTIVOS

Coñecer que é a
participación cidadá
Reflexionar sobre o
concepto de cidadanía

OLA, MOZAS E MOZOS!
INVITÁMOSVOS A…
facer debuxos sobre escenas onde haxa persoas participando.
1º Collede unha plantilla co marco do cadro e pensade que
queredes debuxar. Dámosvos algunhas ideas: persoas
falando nunha asamblea, unha manifestación, nenas e
nenos reunidos nun grupo dando a súa opinión, etc.
2º Cando terminedes os debuxos podedes ensinalos e
falar entre todo o grupo sobre que vos parecen as escenas
pintadas. Mesmo podedes poñer título aos cadros!
3º Logo tedes que buscar algo que teñan en común todos
os cadros. Algo que vaia máis aló das cores ou a pintura
utilizada, algo que pase nas escenas de todos os cadros
que sexa igual ou parecido, por exemplo: as persoas falan,
escóitase a todo o mundo, parece que se están axudando,
etc.
4º Mentres facedes a actividade ou ao final podedes abrir
un coloquio…

…para reflexionar
Cando oídes falar de cidadás e cidadáns, a que vos soa?
E cando escoitades falar de participación?
En que cousas pode axudar que as nenas e nenos
participen?

A propoñer!
Sobre que cousas gustaríavos que vos escoitasen e
tivésenvos en conta?
Cal sería a vosa forma ideal de participar cando se toman
decisións?
Acordádevos de recoller opinións e propostas na ficha de
conclusións e facérnolas chegar! Link excel
E os debuxos se queredes, tamén! Subíndoos ao cartafol
de Drive que crearemos para o voso grupo.

Suxerencias para addaptar a actividade
Pódese empregar outro tipo de material para recrear as
escenas, como plastilina ou material reciclado.
Se queredes, podedes facer unha exposición de todos
os cadros e poñerlle como título o aspecto común que
atopastes en todos os cadros.

SE QUEREDES SEGUIR COÑECENDO E
OPINANDO SOBRE A PARTICIPACIÓN, BOTADE
UNHA OLLADA ÁS OUTRAS ACTIVIDADES!

ACTIVIDADE 1 - DE 6 A 8 ANOS - ANEXO PLANTILLA MARCO DO CADRO

ACTIVIDADE 2 - De 6 A 8 ANOS

“MARIOLA PARTICIPATIVA”
PARTICIPACIÓN
POR CIDADANÍA
TEMA

FINALIDADE DA ACTIVIDADE

Para que participamos
e cales son os
beneficios da
participación?

DURACIÓN

Xogar ao xogo da mariola e facer
un panel con aspectos positivos da
participación infantil

45-60´

MATERIAIS

Xiz de cores, papel
continuo e pinturas

OBXECTIVOS

Coñecer para que se participa
Reflexionar sobre os
aspectos positivos que ten a
participación infantil

Antes da actividade

OLA,
EQUIPO
EDUCATIVO!
SABÍAS QUE...
participar de maneira activa na sociedade
ten moitos beneficios tanto grupais como
individuais?
Algúns dos beneficios persoais é que
mellora o razoamento, a creatividade, a
autonomía, a capacidade de escoita e
negociación, etc.
E un dos beneficios colectivos fundamentais
é que serve como ferramenta de
transformación social e de protección, xa
que visibiliza á infancia como colectivo e
préstase atención á súa realidade, os seus
intereses e as súas necesidades. Isto pode
influír nas políticas públicas e ademais
pode crear unha imaxe positiva da infancia
e da adolescencia na sociedade.

Pintar unha mariola de 10 casillas con xiz no chan. En
cada unha das casillas hai que pintar unha letra da
palabra P-A-R-T-I-C-I-P-A-R. Pode ser con calquera forma,
aquí dámosvos unha idea:
Preto da mariola poñede un papel continuo para poder
escribir e/ou debuxar.

…para reflexionar

OLA, MOZAS E MOZOS!
INVITÁMOSVOS A…
xogar á mariolae e falar de que cousas vos gustan de
participar.
1º Lembrámosvos as normas do xogo:
Cada nena e neno tedes un xiz que vai ser vosa ficha.

Para que creedes que serve participar?
Que cousas positivas creedes que ten dar a vosa opinión e
participar nas cousas que se deciden?

A propoñer!
Que se debería facer para que as nenas e nenas poidan
participar e que se lles escoite cando se toman decisións?
Como se podería convencer ás persoas adultas para
axudar a que as nenas e nenos opinen e participen máis?

Por quendas tírase o xiz ao primeiro cadro.
A pé manco sáltase ata o primeiro cadro baleiro e séguese
ata chegar ao final da mariola.
Cando haxa 2 casillas xuntas pódense apoiar os 2 pés.
Cando se termina o percorrido da mariola, dáse a volta e
faise o camiño ao revés.
Ao chegar de novo ao xiz recóllese e sáese da mariola.
Na seguinte tirada lánzase o xiz ao seguinte cadro.
E así ata que o voso xiz estivese en todas as casillas ou ata
que vos cansedes.
2º Cada vez que saiades da mariola hai que escribir
ou debuxar no papel continuo algo que vos guste de
participar.
3º Ao final podédesvos xuntar para ver as palabras que
escribistes e…

Acordádevos de recoller opinións e propostas na ficha de
conclusións e facérnolas chegar! Link excel

Suxerencias para adaptar a actividade
Pódese lanzar o xiz ao cadro que se queira e non seguir
unha orde progresiva.
Se para algunhas nenas ou nenos é difícil manter o
equilibrio cun só pé, pódese xogar saltando cos pés xuntos;
pódese xogar por parellas… e todas as modificacións que
vos parezan oportunas para adecuala ao grupo.

SE QUEREDES SEGUIR COÑECENDO E
OPINANDO SOBRE A PARTICIPACIÓN, BOTADE
UNHA OLLADA ÁS OUTRAS ACTIVIDADES!

