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Duración: 1 hora e 45 minutos.

Materiais: Proxector, altofalantes, papel “non podes participar”, post-it, papel e bolígrafo.

Obxectivos: 1. Dar visibilidade ao impacto da COVID-19 en nenas, nenos e adolescentes en contexto de 
     discriminación de xénero.
 
 2. Traballar a temática a través do enfoque Coñecer-Conectar-Transformar:
 
  a. Coñecer a historia da cativa do testemuño.

  b. Conectar a través da empatía coa súa realidade.
 
  c. Transformar para garantir o dereito a unha educación inclusiva, equitativa e de calidade desde o  
  local ao global.

Comezamos! Proxéctase a imaxe dos zapatos coa temática:

Desigualdades de 
xénero no acceso 
á educación

Coñecer 35 min

A/o mestra/e dálle un papel a todas as nenas-adolescentes da clase no 
que indica que non poden participar nesta parte da actividade (pódese 
atopar no anexo 1), explicando que tralo confinamento non puideron 
volver á escola e que quedaron na casa coidando das súas irmás e 
irmáns, coidando a casa ou tiveron que comezar a traballar para poder 
axudar economicamente á familia porque atravesan unha complicada 
situación. 

Sen máis, colócase o vídeo de Unicef para coñecer a Hawa.

https://n9.cl/xdcf


A profesora ou profesor alode á historia do testemuño 
e motiva o alumnado para que o comente, aínda que as 
rapazas seguen sen voz, é importante que non se lles 
permita facer ningún tipo de comentario nin falar en 
xeral nesta parte inicial. A idea é precisamente que 
neste momento non se sintan escoitadas. 

Para fomentar o debate, pódense empregar as 
seguintes preguntas orientativas:

• Que sentiches ao escoitar a historia de Hawa?

• Cal é a súa realidade?

• Por que é tan importante a escola para Hawa?

• Por que cres que Hawa quere ser profesora de 
 maior?

• Como actuarías ti na súa situación?

• Que aspectos positivos da escola destaca Hawa?

Despois desta reflexión inicial, recollemos os traballos 
“non podes participar” para que toda a clase poida 
recuperar a voz. Deste xeito, as alumnas que agora si 
poden falar serán as representantes de todas aquelas 
mulleres ás que se lles nega o dereito á educación, 
como ocorre hoxe en día en diversos lugares do 
mundo. Con iso, reiníciase o debate coas seguintes 
preguntas orientativas:

• Cres que é xusto que non poidas participar nesta
 actividade?

• Como se sentiron as rapazas e os rapaces?

Será importante resaltar como para que as 
sociedades avancen, necesitamos a 
participación de todos, sen deixar ninguén 
atrás. Unha aposta por que a verdadeira 
educación - inclusiva, equitativa e de calidade 
- é unha ferramenta para acadar o 
desenvolvemento e a xustiza social, un dos 
xeitos máis eficaces de acadalo. 

• É xusta esta realidade? 

• As nenas do teu arredor (a túa irmá, a túa curmá, a túa
 amiga doutro CE) van á clase?

• Cres que a situación de Hawa se dá aquí?

Para rematar a dinámica, pregúntaselle ás nenas sobre 
as cuestións que se fixeron ao comezo, cando elas non 
podían participar, para poder ter a visión de todas as 
persoas da clase.

Ao ver o vídeo, achegarémonos ao testemuño dunha muller nova que, a pesar de ter dificultades para acceder á 
educación, a concibe como unha parte importante da súa vida, dedicándolle esforzo e atención.

Para esta dinámica, terase presente a pregunta: síntome preto ou lonxe de Hawa? (Non en referencia ao espazo físico 
senón emocionalmente, se me poño no seu lugar ou se a súa situación resoa en todos e todas). Para responder 
formúlanse as seguintes preguntas que leven a profundar e reflexionar sobre o asunto.

• Que te une a Hawa?

• Hai algo no que te sintas reflectida/o?

• Como resoa en ti a súa historia?

• En que te identificas con ela?

• Que te afasta de Hawa? 

• Es consciente da súa realidade?

Unha vez atendidas as preguntas, respóndese á pregunta. Para responder á pregunta, o alumnado deberá usar un 
post-it, co seguinte significado:

Post-it

Vídeo-testemuño



Para isto, cada alumna/o pensará nunha situación que 
viviu en referencia á emoción que lle tocou, poñeraa 
en común no grupo asignado e escollerá cal ou a cales 
delas queren representar. Con isto, cada grupo 
representará diante da clase a situación que prefira e, 
o resto da clase compartirá as emocións que cren que 
quixeron expresar. A continuación, o grupo explicará 
por que esta situación lle xerou a emoción ou emocións 
específicas. A/o mestra/e terá o Anexo 2 con máis 
emocións que emanan das 6 emocións principais, xa 
que con esta dinámica non nos limitaremos ás 
emocións básicas, senón que identificaremos a 
diversidade de emocións que se poden 
experimentar, o que axudará ao alumnado a continuar 
para aprender máis sobre os matices que xorden de 
cada unha destas emocións básicas. Segundo Punset 

Roleplay

Para comprender mellor a realidade de Hawa, 
traballaremos dun xeito participativo a través dun 
roleplay. Dividímonos en grupos de seis persoas e a 
cada alumna e alumno integrante do grupo 
repartiráselle unha tarxeta onde se dan características 
dun personaxe relevante nun hipotético ámbito 

e Bisquerra hai máis de 300 emocións, non se trata 
de coñecelas todas, senón de permitirlles descubrir a 
infinidade de emocións polas que pode viaxar e afondar 
nelas. Abrir a mirada a máis emocións proporciona ao 
alumnado unha bagaxe, enriquecendo o seu dicionario 
emocional que lle servirá como ferramenta para des-
envolver a súa intelixencia emocional. Bisquerra, R. e 
Punset, E. (2015).

Para enriquecer a dinámica e investigar o universo das 
emocións, o alumnado poderá expresar que emocións, 
empregando aquelas que non son as principais, puido 
identificar en cada unha das accións que levaron a cabo 
os grupos. Por exemplo, no caso da alegría, tamén 
identificaches satisfacción, pracer, etc. Esta parte 
traballarase coa participación de toda a aula.

social, que se pode encontrar no Anexo 3. Estes grupos 
realizarán unha representación dunha situación na que 
se reúnen, na comunidade de Hawa, e cada personaxe 
terá que cumprir o seu papel. Deste xeito, poderemos 
aprender máis sobre a súa cultura, país, música, familia, 
contextualizar mellor a súa realidade, ofrecendo unha 
visión máis completa dela.

Se non sinto que me 
conecte nada a Hawa 
escribirei unha palabra 
co que me afasta desta 
persoa e pegareina lonxe 
da súa foto proxectada.

Post-it lonxe
Se me sinto próxima de 
Hawa escribirei unha 
palabra co que me une 
a esta persoa e pegareino 
preto da súa foto 
proxectada.

Post-it preto

Para conectar e empatizar con Hawa, primeiro debes coñecer as emocións de forma 
adecuada. Polo tanto, os alumnos dividiranse en seis grupos aos que se lles asignará unha 
das emocións básicas (alegría, tristeza, medo, rabia, noxo e sorpresa) e cada persoa 
preparará a representación dunha situación relacionada coa emoción que lle tocou. 

Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

Conectamos desde o emocional  

Este ano queremos conectar desde as emocións, polo tanto, propoñemos 
diferentes dinámicas para traballalas de xeito individual e colectivo.

Conectar 40 min

Coñecemos o universo das emocións



A música de fondo ponse para que entren no personaxe 
que teñen entre mans. Se están desde a casa, apágase 
a luz do programa (web) que se está a usar e ponse 
música para espertar ao personaxe dentro de cada 
unha/un. Suxerimos pór música típica de Somalia que 
se pode atopar nesta ligazón: https://www.youtube.
com/watch?v=ZCMQjSVkcGM.

Propónselle unha cuestión ao alumnado:

Unha persoa do resto dos grupos anotará no encerado 
os pasos que se deben dar para que mozas e mozos 
como Hawa teñan acceso total á educación, segundo 
os argumentos que aparezan no roleplay.

Unha vez alcanzada a conclusión, compartirase, 
oralmente, como se sentiron defendendo os seus 
personaxes e se están de acordo coa conclusión á que 
chegaron.

Entón cada un sentará no seu lugar e rescataranse os 
sentimentos que puideron apreciar en Hawa. Con isto, 
todo o mundo reflexiona en voz alta sobre o que nos 
removeu por dentro cando escenificamos un personaxe 
que non é o teu eu.

Para iso, faranse as seguintes preguntas ao 
alumnado:

• Deixaches de ser ti uns minutos, como te sentiches 
 ao saíres da túa zona de confort?

• Foi difícil poñerte no lugar do teu personaxe?

• Que cousas tiveches que facer diferentes do que
 farías sendo ti?

• Que che gustou do teu personaxe? Que non che
 gustou?

Será importante ver como o dereito á educación pode 
incluso favorecer a personaxes como o terratenente, 
que teme perder man de obra, pero non considera que 
se a educación mellora no seu contorno, poderá dispor 
de persoas formadas que innoven no seu negocio, 
favorecendo mesmo os seus egoístas intereses.

Para rematar coa dinámica, a clase compartirá as 
ideas que as/os unen a Hawa, así como as ideas que 
as separan. Utilizaranse as aplicacións Mentimeter ou 
WordART en Internet, e se non existe acceso a Internet 
ou existe algunha dificultade á hora de as utilizar, terase 
en conta unha terceira opción.

Opción A: Mentimeter

Entraremos dentro https://www.mentimeter.com/, 
crearemos unha conta e podemos usar a ferramenta. 
Para poder usala, o alumnado debe ter a súa 
disposición un dispositivo móbil desde o que engadir 
as súas respostas. Mediante a ferramenta, o alumnado 
sinalará as tres ideas ou conceptos que o unen a Hawa, 
e despois, nun novo Mentimeter as ideas que o afastan 
dela.

Opción B: WordArt

A/o mestra/e recollerá os tres conceptos que unen e 
separan a cada alumno/a de Hawa, para introducilos na 
ferramenta WordArt https://wordart.com/, na que porán 
tanto o concepto como a frecuencia en que apareceu 
(na segunda columna que di “Size”) para así despois 
facer clic en “Visualizar” e que se cre o gráfico co 
trebón de ideas.

Opción C: Encerado

O/a mestre/a recollerá no papel os tres conceptos 
que unen e que separan de Hawa a cada alumna/o en 
papel, para despois facer un gráfico representativo no 
encerado, no que os conceptos que máis se repetiron 
terán un maior tamaño.

Que podemos facer para que outras mozas 
como Hawa teñan acceso a unha educación 
de calidade (os pasos que se teñen que dar)? 
Cada alumna e alumno actuará segundo o 
personaxe que lle tocou. O grupo terá que 
chegar a unha conclusión.

Finalmente, volveremos á imaxe de Hawa e 
veremos os post-its do comezo. Comentarase 
en voz alta quen descubriu algo novo sobre 
as cousas que os unen e se alguén se sente 
máis preto agora pode cambiar o seu post-it 
desde a posición inicial. Dentro da reflexión 
investigaremos se estes conceptos teñen que 
ver con aspectos materiais, emocionais e/ou 
sociais, para pechar adecuadamente a 
dinámica.

Terán uns minutos 
para preparar o 
seu personaxe.



O/a mestre/a lerá as diferentes aprendizaxes e 
preguntará oralmente ao alumnado se experimentou 
esas aprendizaxes. Entre toda a clase pintaranse as 
aprendizaxes que puideron rescatar da situación 
vivida durante o confinamento, sumadas ao 
traballado na unidade didáctica (tanto desde un 
enfoque emocional como a través das reflexións 
xurdidas) e xunto con aqueles elementos que para 
elas e para eles ten que ter unha escola ideal. 

Estas ideas deben recollerse moi ben e ver cales son 
as máis repetidas ou as que a clase quere resaltar, 
porque hai que escoller neste momento o que nos 
gustaría poder achegar e contar máis adiante no mural 
do centro. Aproveitaremos para gardar todas aquelas 
aprendizaxes recollidas, o que nos axudará a facer o 
mural que explicamos a continuación.

Con iso, durante a Semana de Acción Mundial pola 
Educación, será a hora de crear un mural! Este 
ano, debido ás consecuencias da pandemia, non se 
poderán realizar actividades nas que participen 
multitudes de persoas, como levabamos facendo desde 
hai anos, polo que animamos a cada centro educativo 
a reservar un día, durante a Semana de Acción 
Mundial pola Educación, para que o alumnado do 
centro poida facer un mural, evitando aglomeracións á 
hora de engadir ideas.

A clase, xunto co resto de clases que realizaron a 
Unidade Didáctica, crearán un mural no centro no que 
se compartan as aprendizaxes realizadas xunto coa 
historia de Hawa e o coñecemento das emocións, no 

que se exporán as condicións que deben cumprirse 
para que se garanta o dereito á educación ODS 4: 
Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de 
calidade. Unha vez rematado, e dende cada centro 
educativo, animarémosvos a facer unha fotografía do 
mural, que formará parte dunha colaxe final, con todos 
os centros que traballaron a SAME 2021!

Para dinamizar o exercicio, os profesores poden botar 
man das seguintes preguntas:

• Que consecuencias pode xerar o feito de non ir á
 escola?

• Que hai que facer para que todos os nenos e 
 adolescentes teñan acceso á educación?

• Ocorre isto no noso centro educativo?

• Que podemos propor para cambiar a realidade das
 nosas contornas para que se poida garantir o dereito 
 a unha educación inclusiva, equitativa e de calidade?

• Que papel cres que xogan as/os políticas/os nestas
 decisións?

• Se puideses falar cun/cunha representante político/a
 (persoas que toman as decisións), sobre a necesidade  
 de investir recursos en educación para garantir o 
 dereito de todas as persoas, que lle pedirías?

• Que outras peticións farías para que se garanta o
 dereito á educación?

Actividade final: Mural

Na clase proxectaranse ou entregaranse en papel 4 leccións aprendidas durante a 
pandemia, que se poden atopar no Anexo 4. Estas leccións foron seleccionadas entre 
todas as leccións traballadas durante a SAME 2020 no confinamento e que foron 
adaptadas a cada grupo de idade.

Transformar 30 min

Necesitamos unha educación de calidade onde 
cada persoa estea acompañada segundo as súas 

capacidades e desenvolvemento.
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Non podes participar

Anexo 1: Non podes participar



Anexo 2: Nube de emocións 

 Paz 
interiorÉxito

EuforiaContento
SatisfacciónEntusiasmo
DiversiónAlegría
EstabilidadeFelicidadeAlivio 
TranquilidadeConfianza
OptimismoÉxitoIlusión

Grat if i ca c i ó n
Boh umor

Ira
OdioEnvexaCelos

ImpotenciaRancor
DesconfianzaDesprezo
AgresividadeIndignación
IndiferenzaTensión
ResentimentoRabia
Fu r i a A n t i p at í a
IraHostilidade

Enfado

PánicoTerror
HorrorFobiaTemor

TerrorArrepíoAlarma
MedoSobresalto
Vulnerabil idadeFobia
ArrepíoPánicoTemor
Sobresa l toTerror
HorrorFobiaPánico

MedoEspanto

Espanto

Noxo

Repulsión

Rexeitamento
RepelenciaNoxo

RexeitamentoRepugnancia
R e p u l s i ó nN o xo
RepelenciaRepugnancia
RepulsiónRepulsión

RexeitamentoNoxo
Sorpresa

Asombro
C o n f u s i ó n

PerplexidadeAsombro
ConfusiónDesconcerto
SorpresaAsombro 
ExtrañezaConfusión
PerplexidadeAsombro

SorpresaConfusión

Nostalxia
Tristeza

DorPenaResignación
FracasoMágoaDesgusto
AburrimentoDecepciónSoidade
DesganaAmarguraApatía
PesimismoDesconsolo
SufrimentoFrustración

DesilusiónMorriña
DesánimoDor

Interese Mágoa

Temor

Fonte: Emocións extraídas de: Universo de Emociones, de Rafael Bisquerra, Eduard Punset e PalauGea (2015). 



• Muller, 42 anos.
• Defende o dereito a que a súa filla reciba unha educación formal.
• Debido a que non tivo a oportunidade de estudar, o seu nivel académico é moi
 baixo e non pode axudar a súa filla cos deberes.
• Posicionamento sobre o dereito á educación: Aínda que non ten moitos 
 coñecementos sobre a temática da educación, puido observar o progreso que
 isto supón, polo que está completamente a favor.

• Home, 42 anos
• Desde sempre quixo ser profesor, de vocación. Estudou no mesmo campo de
 refuxiados que Hawa.
• Coñece desde dentro a estrutura educativa dun campo de refuxiados e o 
 importante que é a educación para poder ter unha vida digna.
• Vive fóra do campo de refuxiados e vai á escola todos os días.
• Posicionamento sobre o dereito á educación: Totalmente a favor, dedica a súa
 vida á educación e coñece de primeira man a súa importancia. 

• Home, 50 anos.
• Ten moitos cartos que obtén coa explotación das súas terras.
• Teme que se se garante o dereito á educación, a mocidade da zona decida non
 traballar para el no futuro, poñendo en perigo o seu negocio.
• Posicionamento sobre o dereito á educación: Véxoo como unha cuestión 
 moderna e unha ameaza para o seu statu quo na sociedade.

• Home, 38 anos.
• A súa filla ten unha enfermidade rara para a que precisa un tratamento caro.
• Consegue diñeiro do negocio do terratenente, ao que debe lealdade por causa
 da necesidade económica.
• É o encargado de xestionar os fondos da escola na zona.
• Posicionamento sobre o dereito á educación: Considera que é importante, pero
 os seus conflitos persoais fan que o dereito á educación non entre dentro das
 súas prioridades.

Anexo 3: Personaxes roleplay

Nai de Hawa

Profesor

Terratenente

Personaxe
político



• Muller, 26 anos.
• Altamente reivindicativa.
• Sabe que o terratenente precisa man de obra sen cualificación e que o 
 personaxe político está subornado por el.
• Fará o que sexa necesario para conseguir máis fondos e sensibilización para a
 escola.
• Posicionamento sobre o dereito á educación: Coñece as demandas políticas
 en relación co tema e os avances realizados neste campo, por iso é unha firme
 defensora do dereito á educación.

• Muller, 19 anos.
• Traballa nas terras do terratenente.
• É partidaria de garantir o dereito á educación que ela non puido recibir.
• Vese obrigada a darlle a razón ao terratenente por medo a represalias no seu
 traballo.
• A súa situación económica é moi delicada xa que a súa familia depende dela,
 polo que non pode permitirse o luxo de perder o traballo.
• Posicionamento sobre o dereito á educación: Está totalmente a favor do dereito
 á educación xa que ela non o puido exercer.

Activista

Traballadora
das terras do 
terratenente



© Ayuda en Acción

Anexo 4: Tarxetas mellores leccións

 O importante é estar preto das persoas, 
d@s compañeir@s, d@s alumn@s, para 
que os traballos e aprendizaxes sexan 
máis divertidos, interactivos 
e en definitiva, 
enriquecedores.

 Ás e aos representantes políticas 
quérolles dicir que a educación é un 
dereito, non unha cuestión por decidir, 
todas/os temos dereito 
a ela.

 Entre todas e todos conseguimos saír 
adiante facer fronte aos problemas e 
á falta de recursos para seguir 
adiante coa nosa 
educación.

 A mellor lección que aprendemos 
durante esta corentena foi que, malia 
non nos ver moito e non poder saír, 
seguimos sendo compañeiras/os 
e loitamos por seguir 
aprendendo.
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PARA A EDUCACIÓN

Financia:


