ACTIVIDADE 1 - DE 6 A 8 ANOS

“EN CAMIÑO CARA Á PARTICIPACIÓN”
PARTICIPACIÓN POR
SABER-QUERER-PODER
TEMA

Como participar?
Niveis e pasos

FINALIDADE DA ACTIVIDADE

DURACIÓN

Facer mini probas tipo gymkhana por
equipos para coñecer os pasos que
segue un grupo cando participa

60´

MATERIAIS

ficha anexa pegadas
e material de cada
paso-proba

OBXECTIVOS

Coñecer cales son os pasos dun
proceso participativo
Reflexionar sobre a nosa
implicación nos diferentes pasos a
seguir para exercer o dereito para
participar

OLA,
EQUIPO
EDUCATIVO!
Antes da actividade

SABÍAS QUE...

Imprimir e recortar as pegadas. Facer pack de 4 pegadas
(PAR-TI-CI-PA) por cada equipo.

a participación de mozas e mozos é un proceso e unha
aprendizaxe gradual que requiren como condición
fundamental que “saiban”, “poidan” e “queiran”
participar?

Para a proba 1: pintar unha liña con curvas no chan con xiz
e preparar panos para tapar os ollos.

Todos os procesos participativos teñen como
característica común que se escoite ás nenas, nenos
e adolescentes e téñase en conta a súa opinión, pero
varían os NIVEIS dependendo da medida na que
interveñen e implícanse: estar informada, ser escoitada,
ser consultada, dialogar e acordar as decisións, etc.
Canto máis profundo é o nivel de participación, maior
é a capacidade de influír na toma de decisións e maior
oportunidade de desenvolvemento persoal.
Os PASOS dun proceso participativo adoitan resumirse
en:
1º Observar e escoitar: analizar que pasa na contorna.
2º Opinar e propoñer: reflexionar e achegar ideas para
mellorar a situación.
3º Planificar e pasar á acción: actuar levando a cabo
as ideas.
4º Dar a coñecer e avaliar: valorar se se produciu algún
cambio social.

Para a proba 3: retirar os obxectos da sala, non os poden
utilizar as mozas e mozos ou avisarlles de non utilizalos
antes de empezar a proba.
Para a proba 4: preparar un papel continuo e rotuladores
de cores.
Pódense explicar todas as probas á vez e así cada equipo
pode ir só.

ACTIVIDADE 1 - DE 6 A 8 ANOS

OLA, MOZAS E MOZOS!
INVITÁMOSVOS A…

PASO-PROBA 4. DÁ A COÑECER E AVALÍA
Pensade un slogan, é dicir, unha frase curta tipo anuncio publicitario, para animar a que
outras nenas e nenos participen e dean a súa opinión. Algúns exemplos poderían ser:
“opina e grita”, “se queres que che oian participa!”, etc.
Escribídeo no papel continuo con letras rechamantes, tamén podedes facer debuxos.

xogar a unhas mini probas para coñecer os pasos que se dan cando un grupo está a
participar.

Material: papel continuo e rotuladores.

1º Tedes que facer 4 equipos como máximo. Cada equipo ten que pasar por 4
probas.

4º Cando todos os equipos fixésedes as probas, cada equipo forma a palabra coas
pegadas conseguidas e podedes pegar as pegadas no cartel da proba 4!

2º Cando acabedes cada proba recibiredes “unha pegada” porque dariades un paso.
Cada pegada que recibades ten escrito unha parte dunha palabra que ao final do
xogo tedes que formar e adiviñar cal é.

5º E faise unha asemblea de todo o grupo…

3º Comeza o xogo!

PASO-PROBA 1. OBSERVA E ESCOITA

…para reflexionar
Como vos sentides cando dades a vosa opinión sobre algo?
Que persoas adoitan escoitarvos máis e inclúenvos cando se deciden as cousas?

Observade a liña pintada no chan, tentade lembrala. Debedes pasar dun extremo a outro
por encima da liña ao estilo funambulista cos ollos tapados.
Escoitade ao resto do grupo que vai ir dicindo por onde pisar. Todo o grupo debe pasar
polo percorrido e pode haber máis dunha persoa facendo a proba á vez.
Material: xiz e panos.

A propoñer!
Como poderían dar a súa opinión e participar máis as nenas e nenos cando se toman
as decisións?
De que maneira poderían as persoas adultas escoitar máis as opinións das nenas e
nenos?

PASO-PROBA 2. OPINA E FAI PROPOSTAS
Unha persoa do equipo ten que dar unha opinión sobre algo, pero só vocalizando, é dicir,
movendo os beizos sen ningún son para que o resto do grupo o adiviñe. Teñen que ser
frases curtas, por exemplo, “xogar é importante”, “o colexio gústame”, etc.
Material: ningún.

PASO-PROBA 3. PLANIFICA E PASA Á ACCIÓN
Facede un plan entre todo o equipo para que todas pasedes dun lado a outro sen tocar
o chan cos pés e axudándose entre todo o grupo. Podedes utilizar materiais que haxa a
man e póidanse utilizar.
Hai que pasar á acción sabendo que todo o mundo ten que facer o percorrido e está
conforme en como se vai a facer.
Material: calquera material dispoñible no espazo; papel reutilizado, cartóns, bolsas,
cadeiras, etc.

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

Suxerencias para adaptar a actividade
Se non hai posibilidade de facer os equipos porque non hai equipo educativo suficiente
para todas as probas e non poden facer as probas os grupos sós, pódese facer a
actividade cun único grupo todo o mundo á vez.
Na proba 4 pódense facer pequenas gravacións, tipo TikTok, dos slogan.

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

ACTIVIDADE 1 - DE 6 A 8 ANOS - ANEXO. PEGADAS

ACTIVIDADE 2 - DE 6 A 8 ANOS

“POR PARTIDA DOBRE”
PARTICIPACIÓN POR
SABER-QUERER-PODER
TEMA

Onde participar?
Espazos e alcance

OLA,
EQUIPO
EDUCATIVO!
SABÍAS QUE...
as nenas, nenos e adolescentes poden e deben
participar en todos os espazos para poder tomar
parte nas decisións que lles afectan?
Os ESPAZOS deben ser seus e reais:
O lugar no que viven: debe recoñecer e
fomentar o dereito para participar a través da
negociación, o intercambio de informacións, a
corresponsabilidade, etc., sen importar o modelo
de fogar senón o rol que este cumpre.
O centro educativo: debe recoñecer e fomentar
o dereito a participar a través de iniciativas que
permitan ao alumnado intervir na organización
e na toma de decisións a través de estruturas
establecidas.
O espazo comunitario (barrio, pobo, cidade…):
o lugar onde se está en contacto co resto da
cidadanía debe recoñecer e fomentar o dereito
a participar como parte da construción dun
proxecto común.
O ALCANCE da participación cidadá debe
empezar desde a contorna máis próxima ata o
máis global. Onde se toman decisións, xa sexa a
nivel local ou municipal, a nivel autonómico ou
a nivel estatal… as nenas, nenos e adolescentes.

FINALIDADE DA ACTIVIDADE

DURACIÓN

Xogar ao xogo das dobres
parellas (tipo xogo Dobble) con
ilustracións relacionadas con
lugares onde se participa

45´

MATERIAIS

OBXECTIVOS

Dispositivos con
conexión a internet

Coñecer onde participar, tanto nos espazos (fogar,
centro educativo, espazo comunitario…) como no
alcance que teñen as opinións e propostas que se
fan (grupal, local, autonómico, estatal).
Reflexionar sobre as dificultades que existen nos
diferentes espazos e ámbitos onde se participa.

OLA, MOZAS E MOZOS!
INVITÁMOSVOS A…
que xoguedes a un xogo de buscar imaxes iguais nun
xogo interactivo.
1º Decidide como queredes xogar: por equipos (se
tedes 2 ou máis dispositivos), individualmente (por
quendas), todo o grupo á vez (se podedes proxectar
a imaxe).
2º Picade aquí ligazón

para xogar.

3º Buscade o debuxo que se repite nas dúas cartas.
Só hai un debuxo igual por cada parella de cartas
(mesma forma, mesma cor, só tamaño diferente).
4º Tendes que marcar co rato do computador sobre a
imaxe que vexades igual.
5º O xogo cambia automaticamente de parellas de
cartas para continuar e así ata que se acaben as
cartas e acábese o xogo.
6º Cando acabedes o xogo todo o grupo, tendes
que pararvos a mirar ben os símbolos para ver que
representan. Pista: son símbolos de espazos e/ou
lugares onde se participa.
7º Despois podedes facer unha asemblea final para
falar sobre os lugares onde se participa e dar ideas...

…para reflexionar
En que lugares creedes que participan e toman máis
decisións as nenas e nenos? Por que?
Ata onde creedes que chegan as opinións das nenas
e nenos? Ata onde deberían chegar?

A propoñer!
Como deberían mellorar os lugares onde se participa?
Como fariades para que as opinións das nenas e
nenos chegasen a máis xente? E ás persoas que
deciden as cousas?
Acordádevos de recoller opinións e propostas na ficha
de conclusións e facérnolas chegar! Link excel

Suxerencias para adaptar a actividade
Se non se dispón de acceso a internet e/ou
dispositivos, pódense imprimir as “cartas” do xogo e
xogar en papel.

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

