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INTRODUCIÓN
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SOBRE A
PLATAFORMA
DE INFANCIA
A Plataforma de Infancia é unha coalición de 75
organizacións coa misión de promover, protexer e defender
os dereitos de nenos, nenas e adolescentes.
Como membro da mesma, a Plataforma de Organizacións
de Infancia de Galicia está constituída por 35 entidades que
traballan no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e
comparte os mesmos fins.
Así mesmo, fomenta a participación das nenas e nenos
no seguimento da Convención sobre os Dereitos do Neno
(CDN), facilitando o cumprimento dun dos seus principios
xerais: o dereito á participación, a través da súa estratexia
“A Infancia Opina”.

SOBRE O
PROCESO DO DÍA
DA INFANCIA

Con motivo da conmemoración do Día Universal
dos Dereitos da Infancia que se celebra o 20
de novembro, data na que se ratificou por
parte de España a “Convención sobre os
Dereitos do Neno”, a Plataforma de Infancia
pon en marcha un proceso participativo
con mozos e mozas das entidades membro e
outros colectivos e organizacións de infancia
(asociacións, centros educativos, concellos)
para a análise, seguimento e realización de
propostas das propias mozas e mozos sobre
a aplicación dos seus dereitos.
O principal obxectivo deste proceso é coñecer
a visión que teñen as mozas e os mozos sobre
o cumprimento dos seus dereitos. O proceso
pretende facilitar a súa participación como
cidadás e cidadáns, que a súa voz sexa tida en
conta no desenvolvemento de políticas públicas,
e que estas partan das súas propostas.
As conclusións e propostas preséntanse
polos e polas propias protagonistas no Acto
Conmemorativo durante a semana do 20
de novembro, en coordinación co Ministerio
de Dereitos Sociais e Axenda 2030 ante as
autoridades competentes.
Non caso de Galicia terá lugar nesa
mesma semana un Acto Conmemorativo en
coordinación coa Xunta de Galicia con mozos e
mozas da Comunidade Autónoma participantes
das actividades.
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PRESENTACIÓN DO DÍA DA INFANCIA 2022
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SOBRE O
TEMA DE ESTA
EDICIÓN

Para este ano 2022, a Plataforma de Infancia
impulsa este proceso para reflexionar, opinar e
dialogar sobre a participación social e cidadá
da infancia e da adolescencia tanto como
ferramenta para promocionar e reivindicar os seus
dereitos como dereito en si mesmo.
Este tema proponse como resposta a unha
demanda de mozas e mozos que ano tras ano
viñeron reclamando unha participación máis
activa e real, que se lles escoite con máis atención
e en máis ámbitos, saber que camiño toman as
súas opinións e propostas unha vez expostas, que
se teña en conta a súa voz na toma de decisións
e “practicar” nas súas habilidades participativas.
Abordarase o tema desde 3 perspectivas:

SOBRE A PARTICIPACIÓN
INFANTIL E OS DEREITOS
DA INFANCIA
A participación infantil é un proceso de aprendizaxe no que
nenas, nenos e adolescentes toman parte xunto a outras persoas da
súa contorna nas cuestións que lles afectan para mellorar as súas
condicións de vida individuais e colectivas.
Cando se fala de participación infantil adoitan xurdir reticencias por
parte da poboación adulta sobre as capacidades da infancia para
formarse unha opinión propia e para tomar decisións, pero o certo é
que as nenas e nenos teñen, desde idades moi temperás, preferencias
e opinións persoais que poden axudar a identificar as súas necesidades
e a buscar solucións a cuestións dunha forma simple.
A participación infantil é unha ferramenta de desenvolvemento que,
orientada de maneira adecuada, pode favorecer e fomentar a súa
identidade como cidadanía de pleno dereito desde unha dimensión
individual e comunitaria. Exércese tanto no ámbito privado (nos
contextos máis próximos de convivencia) como no ámbito público
(centro educativo, comunidade) podendo chegar a un alcance global.
A participación infantil e adolescente é o dereito que, poderiamos
dicir, vela polo cumprimento dos demais dereitos. 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.

A participación
por cidadanía
A participación
por dereito

O dereito de participación é tan relevante que na
Convención sobre os Dereitos do Neno (CDN)
aparece vinculada aos artigos 12, 13, 14, 15 e
17 e ademais asume o rango de principio xeral
da mesma.

A participación por
saber-querer-poder
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SOBRE OS
MATERIAIS DE
TRABALLO DE
ESTE ANO

Os materiais de traballo presentanse na web www.diadelainfancia.es
Esta guía explicativa onde coñecer o proceso completo.
Fichas de actividades para traballar con mozas e mozas e que pretenden ser un apoio
aos equipos educativos na tarefa de xerar espazos de reflexión e propostas. Estas fichas
están clasificadas por temáticas e, dentro de cada tema, atópanse adaptadas por franxas
de idade. Os grupos participantes só teñen que elixir a temática ou actividade que lles
interesa traballar e acceder aos materiais acordes á franxa de idade na súa ligazón
específica.
Ademais, contarase con sesións informativas para equipos educativos que queiran
coñecer en que consiste o proceso e como traballar cos materiais deste ano. Estas
sesións terán lugar en diferentes días e horarios ao longo do mes de xuño para que cada
persoa e/ou equipo poida elixir o que mellor se adecúe ás súas circunstancias. Para
recibir instrucións de conexión para cada reunión, é imprescindible inscribirse a través
deste formulario, que tamén atoparedes na web.
O proceso participativo “Participamos! É o noso dereito” contará ademais con outros dous
espazos de traballo para mozas e mozos, e para os que será necesaria inscrición. Son:
Talleres para os grupos rexistrados no proceso e que o soliciten a través do formulario
de inscrición. Gustaríanos poder atender todas as solicitudes, pero teremos que facer
unha repartición en base a todas as recibidas.
Realizaranse de maneira presencial nos grupos e estarán impartidos por persoal
especializado nas datas que se acorden con cada grupo ao que fose asignado. A
realización de talleres en cada grupo queda supeditado á solicitude no formulario e a
asignación final por parte do equipo de coordinación.
Grupos focais para as mozas e mozos dos grupos rexistrados no proceso e que queiran
inscribirse de maneira individual para seguir profundando na temática.
Estas sesións serán en datas fixadas e dinamizadas polo equipo de participación da
Plataforma de Infancia e realizaranse mediante a modalidade en liña (toda a información
atoparédela no formulario de inscrición ao proceso).
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SOBRE AS
ACTIVIDADES

COMO E CANTAS
ACTIVIDADES HAI QUE
FACER?
As actividades divídense en 3 bloques que tratan sobre a participación desde tres puntos de
vista:
A participación por cidadanía, para reflexionar o que é a cidadanía e a participación
social e os seus beneficios individuais e grupais.
A participación por dereito, para coñecer que é un dereito vinculado ás necesidades,
coñecer a CDN e en concreto o articulado relacionado coa participación.
A participación por saber-querer-poder, para coñecer como e onde se participa, que
pasos hai que seguir e que alcance pode ter a participación infantil e adolescente.
Para cada un dos bloques hai 2 actividades que poden levar a cabo como actividades
independentes ou como unha actividade dobre.
Cada unha destas actividades atópase adaptada aos seguintes tramos de idade
De 6 a 8 anos.
De 9 a 12 anos.
De 13 a 17 anos.
As actividades explícanse a través de fichas que inclúen toda a información necesaria para
poder poñelas en práctica:
Unha primeira parte da ficha dirixida aos equipos educativos: finalidade, duración,
materiais, obxectivos e introdución teórica.
Unha segunda parte da ficha dirixida ás mozas e mozos, que mesmo se pode ler
directamente aos grupos na sesión: desenvolvemento, preguntas para a reflexión e o
debate grupal e preguntas para facer propostas.
Cada grupo decide cantos bloques quere tratar e cantas actividades levar a cabo, aínda que
se recomenda facer polo menos as 2 actividades do mesmo bloque xa que están relacionadas.
E por suposto animámosvos a levar a cabo os 3 bloques durante varios días para profundar
máis sobre a participación infantil e adolescente.
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PRESENTACIÓN DAS ACTIVIDADES
“PARTICIPAMOS! É O NOSO DEREITO”

03

COMO RECOLLER AS
OPINIÓNS DAS MOZAS
E MOZOS?
Cada equipo educativo será o que se encargue de recoller e sintetizar
as opinións dos mozos e mozas e incorporalas á ficha de conclusións
que vos facilitamos a través deste documento e que tamén atoparedes
na web www.diadelainfancia.es
Esta ficha recolle, ademais dos datos xerais do grupo, as opinións e
propostas concretas que o grupo realizase.
Para facilitar que se xeren conclusións (opinións e propostas), en cada
ficha de actividades inclúese:
Preguntas para a reflexión que se poden expor ao final da
actividade ou durante o desenvolvemento da mesma para propiciar
as opinións e reflexións das mozas e mozos.
A propoñer! Preguntas para recoller as propostas concretas que
as mozas e mozos teñen sobre o tema tratado.

COMO FACER CHEGAR AS OPINIÓNS DAS MOZAS
E MOZOS Á PLATAFORMA DE INFANCIA?

Unha vez que vos inscribirades ao proceso participativo a través do
formulario de inscrición da páxina web (paso imprescindible para ser
parte) farásevos chegar unha ligazón a un cartafol Google Drive de
cada grupo onde contaredes coa ficha de conclusións e autorizacións
para uso de imaxe para as fotos.
Aí subiredes tanto a ficha cumprimentada como os materiais resultantes
das vosas actividades que queirades compartir.

Recoller as achegas das mozas e mozos na ficha de conclusións
consiste en contar cales son as súas opinións e propostas, non consiste
en que se fixo durante a actividade. Poñémosvos algúns exemplos para
aclaralo:
Se é unha opinión para recoller: “non se nos toma en serio cando
participamos e despois nunca nos din que pasou coas nosas
ideas”.
Se é unha proposta para recoller: “queremos equipos de
convivencia nos colexios e institutos”.
Non é unha cuestión para recoller: “Dividímolos/as en grupos
porque así funcionan mellor” ou “primeiro fixemos a parte de xogo
e logo fixemos unha asemblea”.

E QUE SE FAI
CON TODAS AS
CONCLUSIÓNS?
Unha vez recompiladas todas as conclusións,
desde a Plataforma de Infancia realizarase
un traballo de sistematización co obxectivo
de organizar esas conclusións de maneira
ordenada e clara para poder dalas a coñecer
e para presentalas no Acto Conmemorativo do
Día da Infancia en novembro de 2022.
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CADRO RESUMO DE
ACTIVIDADES PARA MOZAS
E MOZOS DE 6 A 8 ANOS

PARTICIPACIÓN
POR CIDADANÍA

PARTICIPACIÓN
POR DEREITO

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDADE

DURACIÓN

MATERIAIS

Que é participación e que é cidadanía?

“Vaia cadro de
participación”

Debuxar escenas

45-60´

Ficha anexa e pinturas

Para que participamos e cales son os
beneficios da participación?

“Mariola
participativa”

Xogo da mariola

45-60´

Tizas de cores, papel continuo
e pinturas

TIPO DE ACTIVIDADE

DURACIÓN

MATERIAIS

TEMA

TÍTULO

Que é un dereito e que é a Convención sobre
os Dereitos do Neno?

“Ao ritmo dos
dereitos”

Xogo das estatuas
musicais

45-60´

Cancións “Respeta mis derechos”
e reproductor de música

Cales son os artigos da Convención sobre os
Dereitos do Neno sobre participación?

“Baixo o paraugas
da participación”

Dinámica de
clasificar accións

45-60´

Ficha anexa, tesoiras, fiso,
papel continuo e rotulador

TEMA

TÍTULO

PARTICIPACIÓN POR
SABER - QUERER - PODER
TIPO DE ACTIVIDADE

DURACIÓN

MATERIAIS

Como participar? Niveis e pasos

“En camiño cara a
participación”

Xogo de mini
probas (tipo
xincana)

60´

Ficha anexa, xiz, panos, papel
continuo e rotuladores

Onde participar? Espazo e alcance

“Por partida
dobre”

Xogo online
Dobble

45´

Dispositivos con acceso a
internet
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CADRO RESUMO DE
ACTIVIDADES PARA MOZAS
E MOZOS DE 9 A 12 ANOS

PARTICIPACIÓN
POR CIDADANÍA

PARTICIPACIÓN
POR DEREITO

PARTICIPACIÓN POR
SABER - QUERER - PODER

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDADE

DURACIÓN

MATERIAIS

Que é participación e que é cidadanía?

“Que dis ti?”

Completar viñetas

45-60´

Ficha anexa e bolígrafos

Para que participamos e cales son os
beneficios da participación?

“A receita da
participación”

Redactar receita
de cociña

45-60´

Ficha anexa receita e lapis /
bolígrafos / pinturas

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDADE

DURACIÓN

MATERIAIS

Que é un dereito e que é a Convención sobre
os Dereitos do Neno?

“Dereitos en
movemento”

Xogo movemento
(cambiar de cadeira)

45-60´

Convención sobre os Dereitos
do Neno e cadeiras

Cales son os artigos da Convención sobre os
Dereitos do Neno sobre participación?

“Ata o infinito”

Xogo en liña
preguntas e
respostas

45-60´

Dispositivos con acceso a
internet

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDADE

DURACIÓN

MATERIAIS

Como participar? Niveis e pasos

“Que decido eu?”

Teatro foro

45-60´

Ningún

Onde participar? Espazo e alcance

Con Pinta de
Participación”

Acción
reivindicativa no
exterior

45-60´

Xiz de cores
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CADRO RESUMO DE
ACTIVIDADES PARA MOZAS
E MOZOS DE 13 A 17 ANOS

PARTICIPACIÓN
POR CIDADANÍA

PARTICIPACIÓN
POR DEREITO

PARTICIPACIÓN POR
SABER - QUERER - PODER

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDADE

MATERIAIS

DURACIÓN

Que é participación e que é cidadanía?

“Asemblea
cidadá”

Role playing

45-60´

Ningún

Para que participamos e cales son os
beneficios da participación?

“Palabras e máis
palabras”

Xogo online Wordle

45-60´

Varios dispositivos con acceso
a internet

TIPO DE ACTIVIDADE

DURACIÓN

MATERIAIS

TEMA

TÍTULO

Que é un dereito e que é a Convención sobre
os Dereitos do Neno?

“Cambia a
perspectiva”

Facer fotos no
exterior

45-60´

Cámaras de fotos (de móbil u
outras)

Cales son os artigos da Convención sobre os
Dereitos do Neno sobre participación?

“Fala moito que
eu escóitote”

Dinámica de
comunicación
(falar á vez)

45-60´

Cronómetro e Convención
sobre os Dereitos do Neno

TEMA

TÍTULO

TIPO DE ACTIVIDADE

DURACIÓN

MATERIAIS

Como participar? Niveis e pasos

“Facendo historia”

Crear cómic

45-60´

Ficha anexa cómic, folios e
pinturas

Onde participar? Espazo e alcance

“Living a
celebration”

Planificar un acto
de celebración Día
Infancia

45-60´

Ficha anexa puzle e bolígrafos
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PREGUNTAS FRECUENTES

04
CANTAS ACTIVIDADES TEN QUE FACER
CADA GRUPO PARA PARTICIPAR?

COMO VOS FACEMOS CHEGAR AS
CONCLUSIÓNS?

NA INSCRICIÓN, TEMOS QUE POÑER OS
NOMES DAS NENAS E NENOS?

Aínda que o recomendable sería realizar todas as
actividades, xa que están deseñadas como un proceso
de coñecemento e reflexión da participación infantil
e adolescente, cada grupo pode elixir o número de
actividades que quere ou pode facer.

Ao realizar a inscrición do voso grupo desde a Plataforma
de Infancia enviarémosvos a ligazón ao voso propio cartafol
Drive onde poderedes atopar a ficha de conclusións para
encher e subir a ese cartafol que vos foi asignado. O equipo
da Plataforma de Infancia encargarase de acceder a esa
ficha para extraer as conclusións e no caso de ter dúbidas
sobre o contido poñerase en contacto para resolvelo.

Non. Só pedímosvos como información imprescindible o
nome do grupo e entidade á que pertence e as idades
aproximadas das mozas e mozos.

Se se elixe traballar só un dos bloques, pódense expor as
dúas actividades como actividades independentes ou ben
como unha actividade dobre dentro dunha mesma sesión.
Adaptade e axustade aos tempos e características do
voso grupo!

TEMOS QUE SEGUIR EXACTAMENTE A
FICHA DE ACTIVIDADE PROPOSTA?
Non. Podedes adaptar a actividade, desenvolvela doutra
maneira ou facer unha actividade propia que trate o
mesmo tema elixido. A ficha está deseñada para facilitar
o desenvolvemento aos equipos educativos, pero non é
indispensable desenvolvela segundo vén descrita.
Tede en conta as preguntas que se incorporan na ficha á
hora de saber que cuestións recoller como conclusións
dos grupos.

CANTO TEMPO PÓDENOS LEVAR, MÁIS OU
MENOS, DESENVOLVER CADA ACTIVIDADE?
En cada ficha de actividade detállase a duración
aproximada que se calculou. Dependendo das
características do teu grupo, a preparación da propia
actividade e a dinámica grupal esa duración pode variar.

PODEMOS PRESENTAR AS CONCLUSIÓNS
NALGÚN OUTRO FORMATO QUE NON SEXA
EXCEL?
O formato Excel facilítanos a clasificación e recollida
das conclusións debido ao gran número de grupos
participantes e o seu gran número de opinións e propostas.
Se vos é imposible utilizar a ficha Excel proposta
pedímosvos que recollades a información dos mesmos
datos que vos solicitamos nesa ficha de conclusións.

É IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE PARA
FACER AS ACTIVIDADES?
Si. Isto axúdanos a poder realizar un seguimento e
acompañamento dos grupos e saber quen estamos
implicados no proceso. É a maneira de saber quen
formamos parte de todo isto. Este paso é importante á hora
de trasladar as conclusións ás autoridades competentes e
contarlles quen participaron e desde onde.
Isto non quita que as actividades son públicas e abertas
á súa utilización por calquera colectivo ou persoa en
calquera momento.

PODÉMONOS INSCRIBIR Á WEBINAR
INFORMATIVA ANTES DE INSCRIBIR AO
NOSO GRUPO?
Si. Podedes inscribirvos a través do formulario específico
para iso na web e despois decidir se queredes participar
no proceso.
Acordádevos que se finalmente tamén queredes participar
no proceso hai que facer unha inscrición aparte!

NOS GRUPOS FOCAIS, HAI QUE INSCRIBIR
AO GRUPO ENTEIRO OU SÓ ÁS MOZAS E
MOZOS INTERESADOS?
Só e unicamente ás mozas e mozos que van participar
nos grupos focais que se desenvolverán durante o mes
de setembro.

A QUEN RECORREMOS EN CASO DE TER
ALGUNHA DÚBIDA?
Ana Lamata
Técnica de participación
alamata@plataformadeinfancia.org
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Somos unha rede de 75 organizacións de infancia coa misión de protexer,
promover e defender os dereitos de nenos, nenas e adolescentes conforme
á Convención sobre os Dereitos do Neno de Nacións Unidas.
A nosa visión é alcanzar o pleno cumprimento dos dereitos
de nenos, nenas e adolescentes, integrando o esforzo das
organizacións de infancia e de todos os axentes sociais.

COLABORA

A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia está constituída por
35 entidades que traballan no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
É membro da Plataforma de Infancia e comparte os mesmos fins.
PLATAFORMA DE INFANCIA ESPAÑA

C/ Escosura, 3. Local 2
28015 Madrid
info@plataformadeinfancia.org
91 447 78 53

www.plataformadeinfancia.org

FINANCIA

PLATAFORMA DE ORGANIZACIÓNS DE INFANCIA DE GALICIA

www.infanciagalicia.org

@platdeinfancia

R/ Belvís, 2. 15703
Santiago de Compostela
A Coruña

@plataformadeinfancia

participación@infanciagalicia.org

@infanciagalicia

@plataformadeinfancia

747 491 242

@infanciagalicia

@infanciagalicia

