ACTIVIDADE 1 - De 9 A 12 ANOS

“QUE DIS TI?”
PARTICIPACIÓN
POR CIDADANÍA
TEMA

FINALIDADE DA ACTIVIDADE

Que é a
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 adóitase 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
desde o momento no que nacen porque
desde 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.

Ver viñetas con personaxes expresando
opinións e imaxinar a razón e o
escenario onde se desenvolve

DURACIÓN

45-60´

MATERIAIS

Viñetas e bolígrafos

OBXECTIVOS

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

OLA, MOZAS E MOZOS!
INVITÁMOSVOS A…
que miredes que tipo de diálogos hai nas viñetas e imaxinedes
onde e por que está a pasar iso. Podedes facer o xogo en
equipos, parellas ou todo o grupo á vez.

A propoñer!
En que cousas pode axudar que as mozas e mozos
participen?

1 º Repartídevos as viñetas (podedes dar máis dunha por
cada equipo) e tedes que ler os bocadillos escritos.

Cal sería a vosa forma ideal de participar na toma de
decisións?

2 º Cada equipo tedes que dar ideas sobre: por que se
está dicindo iso e onde podería estar a ocorrer.

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

3 º Elixide entre todo o equipo una das ideas e escribídea
no recadro en branco.

Suxerencias para adaptar a actividade

4 º Cando estean todas as viñetas feitas, facede unha
asemblea para falar e…

…para reflexionar

Pódense montar todas as viñetas xuntas e crear unha
historia común entre todo o grupo.
Pódense colorear as viñetas e tamén facer algunhas
máis ou cambiar as expresións dos bocadillos que vos
propoñemos para crear situacións novas.

Que é participación cidadá da infancia ademais de asistir
a unha actividade?
En que situacións teñen máis posibilidades de participar
as mozas e mozos?

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

Que está a ocorrer?

ESTA ACCIÓN
É MOI
INTERESANTE,

Que está a ocorrer?

VOU A PENSAR
COMO PODO
COLABORAR

PEDIMOS
QUE CONTEDES
CONNOSCO

Que está a ocorrer?

NÓS
OPINAMOS
QUE...

Que está a ocorrer?

AVISO
AO RESTO

OK,
VÉMOLO
CO GRUPO

QUEDAMOS E NOS
ORGANIZAMOS?
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Que está a ocorrer?

Que está a ocorrer?

Que está a ocorrer?

Debuxa a túa viñeta

Que está a ocorrer?
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ACTIVIDADE 2 - De 9 A 12 ANOS

“A RECEITA DA PARTICIPACIÓN”
PARTICIPACIÓN
POR CIDADANÍA
TEMA

FINALIDADE DA ACTIVIDADE

Para que
participamos e cales
son os beneficios da
participación?

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.

Elixir os “ingredientes” positivos da
participación cidadá e crear unha
receita onde mesturalos

DURACIÓN

45-60´

MATERIAIS

Plantilla receita e
lapis/bolígrafos/
pinturas.

OBXECTIVOS

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

OLA, MOZAS E MOZOS!
INVITÁMOSVOS A…
que vos convertades en chefs da participación cidadá
facendo unha receita!
1º Como bo equipo de cociña, debedes dar ideas sobre
que ingredientes debe ter a vosa receita da participación.
Poden ser “ingredientes” relacionados con valores:
respecto, alegría, solidariedade, empatía, etc. Ou con
accións: escoitar, ter información, etc. Mesmo con cousas
que se poden tocar: unha sala, carteis, etc.
2º Tedes que elixir os ingredientes cos que todo o grupo
estea de acordo, anotade as cantidades: un chisco, un
puñado, un bo chorro, gran cantidade, etc., e anotádeos
na receita.
3º Agora toca redactar os pasos da elaboración. Cunha
frase tedes que explicar como facer a receita e ir incluíndo
os ingredientes; por exemplo, “primeiro botamos un bo
chorro de información”, “despois un chisco de motivación”,
“a continuación removemos ben co traballo en equipo”,
etc.
4º E por último hai que poñerlle o título á receita!

Que cousas boas creedes que aportaría ao voso grupo que
participásedes máis e puidésedes decidir máis cousas?

A propoñer!
Como se podería mellorar que se considere á infancia
parte da cidadanía para que poida participar máis?
Que debe ocorrer para que se escoite ás nenas e nenos
cando queiran opinar?
Acordádevos de recoller opinións e propostas na ficha de
conclusións e facérnolas chegar! Link excel

Suxerencias para adaptar a actividade
Pódese dar un cariz teatralizado fabricando os
ingredientes con materiais de manualidades (plastilina,
material reciclado, etc.) ou utilizar material de xogo
simbólico para ir “cociñando” a receita nun recipiente.
Tamén utilizar disfraces ou complementos como gorros de
cociña e mandís.
Pódense facer varias receitas en grupos pequenos e
terminar cunha posta en común das receitas finais estilo
programa “ Master Chef”.

5º Ao final, podedes charlar e abrir un coloquio…

…para reflexionar
Para que creedes que serve participar?
Que cousas positivas creedes que ten participar para
cada nena e neno? E para o grupo?

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

EXEMPLO: ESCOITAR,
INFORMACIÓN, ETC.

INGREDIENTES

NOME DO VOSO GRUPO

DA COCIÑA DE

A GOZAR!

EXEMPLO: BOTAMOS UN BO CHORRO DE INFORMACIÓN,
DESPOIS UNHA PIZCA DE MOTIVACIÓN, LOGO REMOVEMOS BEN…

ELABORACIÓN

EXEMPLO: ESPAZO PARA REUNIRSE, CDN, ETC.

UTENSILIOS
FERRAMENTAS

NOME DO PRATO

RECEITA DA
PARTICIPACIÓN
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