ACTIVIDADE 1 - De 6 A 8 ANOS

“AO RITMO DOS DEREITOS”
PARTICIPACIÓN
POR DEREITO
TEMA

FINALIDADE DA ACTIVIDADE

Que é un dereito e que
é a CDN?

Xogar ás estatuas musicais mentres
se escoita a letra dunha canción para
coñecer os dereitos da infancia

DURACIÓN

45-60´

MATERIAIS

Canción “Respeta mis
derechos” de “Yo Soy
Ratón” e Plataforma de
Infancia e reprodutor
de música

OBXECTIVOS

Coñecer que é un dereito e a
CDN
Reflexionar sobre a relación
entre dereito e necesidade

Antes da actividade

OLA,
EQUIPO
EDUCATIVO!
SABÍAS QUE...
os dereitos téñense polo simple feito de ser
seres humanos xa que son as necesidades
que se precisan para desenvolverse
plenamente?
Outra cousa é que se cumpran ou non. E
aí é onde entra en acción a participación.
Saber que temos dereitos e cales son é a
primeira condición para poder exercelos e
defendelos. A infancia que coñece os seus
dereitos e sabe como reclamalos, pode
contar con máis ferramentas e habilidades
para denunciar a súa vulneración e
denunciar malos tratos ou abusos, polo
que a participación configúrase tamén
como unha ferramenta de autoprotección.
Os Dereitos da Infancia están recollidos
na “Convención internacional sobre os
Dereitos do Neno” (CDN) que se asinou
en 1989. É o tratado internacional máis
ratificado da historia. E ao ser unha
“convención” e non unha “declaración”
supón que é vinculante para os Estados
que a asinaron, é dicir, de obrigado
cumprimento.

Preparar un reprodutor de música que se escoite ben no
espazo no que se faga a actividade.
Ter acceso á canción “Respeta mis derechos” de “Yo Soy
Ratón” e a Plataforma de Infancia: Link canción

OLA, MOZAS E MOZOS!
INVITÁMOSVOS A…

A propoñer!
Que se podería facer para que todo o mundo coñecese os
dereitos da infancia?
Que faría falta para que se cumprisen para toda a infancia
por igual?

xogar ás estatuas musicais ao ritmo da canción “Respeta mis
derechos” de “Yo Soy Ratón” e a Plataforma de Infancia.
1º Tedes que estar de pé polo espazo onde ides xogar
e cando soe a música bailar como queirades, pode ser
saltando, virando, en parellas, etc.
2º Cando a música se pare, cada persoa debe quedar
moi quieta e só volverase a poñer en marcha cando
algunha das estatuas diga unha palabra ou unha frase que
escoitase na canción.
3º Podedes volver a poñer a canción as veces que
queirades, pero acordádevos que ao final hai que deixar
tempo para xuntarvos e poder charlar sobre a letra da
canción e…

…para reflexionar
Que dereitos coñecedes? Para que é importante que se
coñezan os dereitos da infancia?
Creedes que coñecer os vosos dereitos pode axudar a
protexervos? Por que?

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

Suxerencias para adaptar a actividade
Esta actividade pódese facer co xogo das cadeiras
cooperativas musicais no que se baila ao redor das
cadeiras en círculo e, cando se para a música, búscase un
asento. Na versión “cooperativa” non se eliminan persoas
senón cadeiras, así que hai que compartilas cando non
haxa para todo o mundo.
Pódese ensinar a CDN para que a coñezan, sobre todo
as versións adaptadas á infancia. Poden ser en formato
papel ou dixital, como as que aquí vos suxerimos: https://
infanciagalicia.org/convencion-sobre-os-dereitos-doneno/

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

ACTIVIDADE 2 - De 6 A 8 ANOS

“BAIXO O PARAUGAS DA PARTICIPACIÓN”
PARTICIPACIÓN
POR DEREITO
TEMA

Cales son os artigos
da CDN sobre
participación?

FINALIDADE DA ACTIVIDADE

Clasificar accións escritas nunhas
“pingas de choiva” entre os diversos
artigos da CDN relacionados co dereito
á participación

DURACIÓN

MATERIAIS

45-60´

Ficha anexa pingas
de choiva, tesoiras,
celo, papel continuo e
rotulador groso

OBXECTIVOS
Coñecer o articulado da CDN
relacionado coa participación
Reflexionar sobre o que significan os
diferentes dereitos de participación
da CDN

Antes da actividade

OLA,
EQUIPO
EDUCATIVO!

Imprimir, recortar e esconder as pingas de choiva polo
espazo onde se vaia a facer a actividade.
Debuxar un paraugas en grande nun papel continuo que
estea dividido en 4 partes, como se ve no seguinte debuxo,
e en cada parte de cor escribir un dereito:

SABÍAS QUE...
non existe un artigo específico que fale
sobre a participación infantil na CDN?
Pero si está considerada como un principio
fundamental e hai diversos artigos que se
vinculan aos elementos imprescindibles
para exercer o dereito á participación:

OLA, MOZAS E MOZOS!
INVITÁMOSVOS A…
buscar unhas “pingas de choiva” que están escondidas para
pegar “a choiva” nun paraugas.
1º Como este xogo non é unha competición, tedes que
poñer un máximo de pingas que debe atopar cada persoa
e cando as atopedes podedes axudar aos demais a atopar
as súas.

Art. 13. Dereito á liberdade de expresión.
Inclúe a liberdade de buscar, recibir e
difundir información e ideas por escrito,
oralmente, en forma artística ou calquera
outra.

2º Cando teñades todas as pingas, debedes xuntarvos ao
redor do paraugas e ler as partes nas que está dividido.
Cada unha desas partes é un dereito que ten que ver con
participar.

de

Art. 15. Dereito á liberdade de asociación
e á liberdade de celebrar reunións pacíficas.
Débense facilitar ferramentas para ter unha
presenza social organizada que poida
facer de interlocutora entre o Estado e a
sociedade.
Art. 17. Dereito a unha información
adecuada, adaptada e entendible.

…para reflexionar
Creedes que é fácil ou difícil que vos escoiten e poder
expresarvos libremente? Por que?
Por que creedes que é importante que se informe das
cousas ás nenas e nenos?

Art. 12. Dereito á liberdade de opinión. E
os Estados asinantes teñen que garantir
que esta opinión sexa escoitada e tida en
conta.

Art.
14.
Dereito á liberdade
pensamento, conciencia e relixión.

Dereito a Opinar
Dereito a Pensar
Dereito a facer as cousas en grupo
Dereito a ter información

3º Despois, ides lendo as pingas, dunha nunha, e
pegándoas na parte do paraugas que pensedes que ten
máis relación e coa que todo o mundo estea de acordo.
4º Tamén podedes poñer -nas pingas sen nada- algunhas
accións que pensedes que non están escritas e que
habería que poñer nesta choiva. Á vez, podedes ir falando
entre todo o grupo…

A propoñer!
Como poderiades dar mellor a vosa opinión? E para que
vos escoiten?
Como debería ser a información que se dá á infancia?
Acordádevos de recoller opinións e propostas na ficha de
conclusións e facérnolas chegar! Link excel

Suxerencias para adaptar a actividade
Pódense facer 2 equipos, dividir as pingas entre os
equipos, que as recorten e que as escondan para que o
outro grupo teña que buscalas.
Pódese utilizar un paraugas real para pegar as pingas,
pero acordádevos de poñelos dereitos de participación
para poder clasificar as accións escritas nas pingas de
choiva.

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

ACTIVIDADE 2 - DE 6 A 8 ANOS - ANEXO. PINGAS DE CHOIVA

