
PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 1

• Involucrar o alumnado no programa a nivel 
persoal, xa que van establecer lazos con 
nenos e nenas da India.  

• Identificar elementos propios da nosa 
sociedade e da nosa forma de vida, por 
medio da análise e a observación.  

• Reflexionar en torno ás desigualdades, 
tanto na India como na nosa sociedade.

• Folios, cartolinas, lapis de cores ou   
rotuladores e pegamento. 

• Tamén poden utilizarse fotografías da escola.

Para a proposta dirixida ao alumnado de 
etapas superiores: Vídeo e guía didáctica 
“Suma, a invencible”:  
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-4-suma-
la-invencible

School
Schoolto

Viaxamos á India

Obxectivos

• Conciencia e expresións culturais. 

• Competencias sociais e cívicas.

• Competencia en comunicación lingüística.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

• Valores sociais e cívicos.

• Educación artística.

Materias

Duración: Unha sesión de 1 hora. 

Actividade 1

A NOSA
ESCOLA



Actividade 1

Desenvolvemento da actividade
Entre toda a clase imos tratar de mostrar como é a nosa escola e que facemos nela, ademais de presentar 
a nosa clase. Para iso, imos preparar varios debuxos: 

 1. En primeiro lugar faremos un debuxo de presentación da escola, onde apareza o nome, en que cidade  
 ou vila se atopa, o curso no que estamos, etc. 

 2. A continuación, realizaremos a orla da clase: todos e todas debuxaremos un autorretrato pequeno e,  
 ao rematalos, pegarémolos sobre unha cartolina, uns ao lado do outros, escribindo debaixo os nosos  
 nome. Non esquezamos que tamén ten que aparecer a mestra ou o mestre! 

 3. Finalmente, cadaquén fará un debuxo nun folio do que máis lle guste facer na escola, tanto de dentro  
 como de fóra da clase ou do recreo. 

Proposta para o alumnado de etapas superiores
Para o alumnado de etapas superiores, imos reflexionar sobre as desigualdades de xénero:

Lanzaremos a pregunta “Sabiades que a partir dos 10 anos as nenas e os nenos están sempre separa-
dos?” Na India, durante a escola infantil e a primaria as nenas e nenos estudan na mesma aula, pero en 
secundaria xa non. Sobre os 10 anos comezan a vivir de maneira separada tanto para estudar como para 
comer ou xogar. Aquí adoitamos estudar nenos e nenas xuntos. Non obstante, tanto nos xogos do recreo 
como nas actividades extraescolares os nenos e nenas adoitan agruparse por separado. Isto pasa porque 
nenas e nenos son conscientes do xénero ao que pertencen e se esforzan por identificarse con el, e ao 
mesmo tempo, se afastan das afeccións e condutas que atribúen ao outro xénero.

A continuación, e a través de observar a orla que se preparou da clase, preguntaremos: cantas nenas e 
cantos nenos hai na vosa clase? O número de ambos é parecido ou está desequilibrado? 

A partir da resposta, podemos reflexionar sobre as desigualdades na educación a través da pregunta 
seguinte: “Sabiades que na India hai moitas nenas e nenos que non van á escola?” Isto é porque teñen 
que axudar á súa familia co traballo no campo e as tarefas do fogar. Especialmente as nenas, que desde 
moi pequenas se encargan de coidar doutros familiares e mesmo preparan a comida. Moitas teñen que 
abandonar a escola e cando son maiores non saben ler nin escribir.

E xa para rematar, reflexionaremos sobre que é máis importante para poder recibir unha boa educación: 
dar clases de reforzo escolar, estudar moito, ter boas instalacións… O profesorado lembrará aspectos non 
tan evidentes, como por exemplo que é moi importante comer ben para ter bos resultados na escola. Ou 
a saúde e o benestar, que tamén son fundamentais para poder estudar, xa que se non descansamos ben 
ou non temos saúde, non poderemos facelo.

Por último, preguntarase ao alumnado: “Que cousas vos gustaría mudar ou incorporar ao noso modelo 
educativo?” Por exemplo, como se dan as clases, a forma de avaliar, etc.

Esta actividade pode complementarse coa proxección de “Suma, a invencible” e a realización da súa 
correspondente guía didáctica.
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 2

• Identificar elementos propios da nosa cultura.

• Reflexionar sobre os nosos hábitos alimentarios.

• Folios ou cartolinas, lapis de cores ou 
rotuladores. 

• O mestre ou mestra pedirá ao alumnado 
que antes da clase pregunte nas súas 
casas pola receita dalgún prato tradicional 
que coñezan. Poden buscarse fotografías e 
receitas por Internet. 
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Viaxamos á India

Obxectivos

• Conciencia e expresións culturais.

• Competencias sociais e cívicas.

• Competencia en comunicación lingüística.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

• Ciencias sociais.

• Valores sociais e cívicos.

• Educación artística

Materias

Actividade 2

Duración: Unha sesión de 1 hora. 

OS PRATOS
TRADICIONAIS



Desenvolvemento da actividade
Imos reflexionar sobre o que coñecemos da nosa gastronomía. É variada? Abundan os sabores fortes ou 
picantes? Cales credes que son os ingredientes que máis utilizamos na preparación dos nosos pratos? 
Imos facer unha lista deses ingredientes, e tamén outra cos pratos tradicionais que coñezamos ou que 
consultásemos nas nosas casas. Podemos pensar receitas de todo tipo de pratos típicos da nosa rexión, 
especialmente daqueles que creamos que non se preparan fóra de Galicia e de España: desde a tortilla 
de patacas á empanada, o caldo ou o botelo, o lacón con grelos, a caldeirada de peixe ou as calçotadas. 
Tamén podemos ter en conta as sobremesas e doces típicos, como a torta de Santiago, as filloas, a bica, 
etc. De onde é típico cada un deses pratos, e en que época do ano se preparan con máis frecuencia? 

Neste tema vimos algunhas características da comida da India. Parécense aos nosos pratos? Que diferen-
zas principais credes que hai entre a súa gastronomía e a nosa? 

Finalmente, cada alumno e alumna elixirá un dos pratos típicos da lista, e confeccionará a receita para 
enviarlla aos nenos e nenas da India. Cada receita incluirá os ingredientes necesarios, o modo de prepara-
ción e un debuxo ou fotografía do prato final.

Proposta para o alumnado de etapas superiores
En relación con algún dos pratos tradicionais, desde cando credes que existen e cal foi a súa orixe? Por 
exemplo, o pan con tomate típico da dieta mediterránea está inspirado no pan con aceite, rebandas de 
pan aliñadas con aceite de oliva e condimentadas cun pouco de sal, presentes na cociña mediterránea 
desde a Grecia Antiga. Pero o tomate non estivo presente na cociña europea até o século XVIII, varios 
séculos despois de que Colón chegase a América. O pan con tomate idearíase no mundo rural, nun 
momento de abundancia nas colleitas de tomate, para aproveitalos e así abrandar o pan seco.

As familias máis vulnerables, tanto na India como no noso país, non teñen acceso a variedade de alimen-
tos. Que consecuencias credes que ten non poder comer variado ou tres veces ao día como mínimo? 
Algúns aspectos a reflexionar co alumnado serían a desnutrición e como esta afecta ao desenvolvemento 
tanto físico como mental de nenos e nenas, implicando dificultades na aprendizaxe e o inicio de desenvol-
vemento de doenzas en idades posteriores ou na vida adulta. 

Por último, propoñémosvos reflexionar sobre os roles de xénero a través de preguntar ao alumnado: “A 
comida da India é moi variada. Imaxinas quen a prepara?” Na India, todas as tarefas do fogar deben face-
las as mulleres e as nenas, xa que por cuestión de roles de xénero que se transmiten de xeración en xera-
ción, estas tarefas son responsabilidade de mulleres e nenas. Son elas as que preparan as comidas e 
tamén as serven, polo que son as últimas en comer, e iso fai que moitas veces coman menos e se poñan 
máis enfermas ca os nenos. 

Unha vez que falemos de como acostuma a ser na India, preguntaremos e reflexionaremos co alumnado 
sobre quen prepara a comida nos nosos fogares e quen se encarga de planificar os menús e as listas da 
compra. 
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Actividade 2

PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES2
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 3

• Motivar o alumnado para que conte como 
é a súa vida aos nenos e nenas da escola 
da India. 

• Tomar conciencia de como organizamos 
cada día e reflexionar sobre iso.

• Folios ou cartolinas, lapis de cores ou 
rotuladores, revistas, tesoiras e pegamento. 
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Viaxamos á India

Obxectivos

• Conciencia e expresións culturais. 

• Competencias sociais e cívicas.

• Competencia en comunicación lingüística.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

• Lingua galega e castelá.

• Educación artística.

Materias

Actividade 3

Duración: Unha sesión de 1 hora. 

¿QUÉ FACEMOS 
AO LONGO DO DÍA?



Desenvolvemento da actividade
Entre toda a clase imos facer unha lista das cousas que facemos nun día normal.  

 POR EXEMPLO:

Imos intentar debuxar case todas as cousas que facemos nun día normal, desde que nos erguemos até 
que nos volvemos deitar. Para iso, imos dividir un folio en varias viñetas, e en cada unha delas debuxare-
mos unha das cousas que aparecen na lista. Deben estar ordenadas, así que arriba á dereita debuxare-
mos un reloxo que marque a hora á que facemos iso normalmente. 

Despois, nun folio diferente, tamén dividido en viñetas, imos debuxar só as cousas que nos gustaría facer, 
e na orde na que nos gustaría, marcando tamén as horas do día. Canto tempo nos gustaría pasar durmin-
do, comendo ou estudando? E xogando? E vendo a televisión? Agora imos comparar o primeiro debuxo co 
segundo. Hai moita diferenza? Cal credes que é mellor? Por que?

Finalmente, comentaremos esta reflexión final con toda a clase:

O noso día a día ten moito que ver co contexto no cal vivimos. Dependendo do país, os costumes ou a 
contorna na cal vivamos, vai mudar o xeito de afrontar o noso día a día. Reflexionaremos xunto ao alumna-
do sobre a diversidade de contornas, contextos e culturas nos que vivimos. 

A través do intercambio co alumnado da India, poderán decatarse de que a maior parte da poboación da 
India vive no campo, e como este trazo inflúe no día a día e en cales tarefas e actividades se realizan ao 
longo do mesmo. As mulleres e os homes traballan a terra, un traballo físico e duro,  tamén se dedican á 
gandaría. As familias viven dos seus cultivos e do leite que venden de animais como as búfalas. En Galicia 
é ao revés, a maioría das persoas viven na cidade.

Respecto a como son os fogares, identificaremos xunto ao alumnado a diferenza das casas das familias 
máis desfavorecidas da India rural coas que coñecemos no noso país. Na India as familias pobres que 
viven no campo constrúen a súa casa con ramas e palla, e teñen unha soa habitación. Como se cociña con 
leña, faise fóra da casa para que non se encha de fume. Hai tamén algunhas casas de cemento que son 
máis seguras e confortables.
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Actividade 3

PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES2

• Érgome

• Almorzo 

• Vou á escola

• Na escola vou á clase, como, estudo, xogo...

• Recóllenme da escola

• Vou a unha actividade fóra da escola: ximnasia, 

baile, tenis, piano...

• Merendo

• Fago los deberes

• Xogo coa miña irmá ou cun veciño

• Dúchome

• Ceo

• Déitome 

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desen-
volvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030 e os ODS 
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 4

• Familiarizarnos co idioma de Andhra 
Pradesh e aprender algunhas expresións.

• Coñecer o alfabeto telugu.

• Folios ou cartolinas, lapis de cores ou 
rotuladores. 

• Tamén será necesario fotocopiar as táboas 
1 e 2 para repartilas entre o alumnado.
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Viaxamos á India

Obxectivos

• Conciencia e expresións culturais. 

• Competencia social e cívica.

• Competencia en comunicación lingüística.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

• Valores sociais e cívicos.

Materias

Actividade 4

Duración: Unha sesión de 1 hora. 

¿CÓMO SE DI E SE
ESCRIBE EN TELUGU…?



Desenvolvemento da actividade
Dividirase a clase por parellas, e dentro de cada unha delas entregarase a táboa 1 a un dos membros e a 
táboa 2 ao outro. Toda a clase tomará uns minutos para ler en voz baixa a lista completa de expresións en 
galego e en telugu.

En cada parella, un dos nenos ou nenas comezará pronunciando en voz alta unha frase en telugu da súa 
lista, e acompañaraa dun xesto. O outro membro da parella terá que adiviñar o seu significado a partir da 
mímica do seu compañeiro ou compañeira. Cada vez que alguén acerte, tocaralle realizar mediante xestos 
unha frase ou palabra da súa lista, de modo que se vaian alternando. Ao cabo dun tempo, deixarán de 
acompañar as súas palabras con xestos, de modo que a súa parella trate de adiviñalas exclusivamente a 
partir do son.

A continuación, fixarémonos no alfabeto telugu, tan distinto do noso. 

Os alfabetos castelán, catalán, galego, éuscaro e inglés derivan do alfabeto latino. Coñecedes outros 
alfabetos diferentes ao voso? Preguntaremos á clase se están familiarizados con outros alfabetos, como o 
árabe ou os caracteres chineses. 

Existen outro tipo de alfabetos e sistemas de comunicación: por exemplo, o braille é un sistema de lectura 
e escritura táctil pensado para persoas cegas. A lingua de signos é a lingua xestual que utilizan as persoas 
xordas. Hai tantas linguas de signos como idiomas, e os signos varían en función da cultura.

Unha vez feita unha lista dos diferentes alfabetos que recordemos, faremos un mural cunha palabra ou 
frase, a que se escollaa entre toda a clase, escrita en diferentes alfabetos e idiomas. Por exemplo: “Ola”, 
“Dámosvos a benvida á nosa escola”, “Bo día…”.
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Actividade 4
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Actividade 4

PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES3

Táboa 2

GALEGO TRANSCRICIÓN TELUGU

Como estás? Bagunara?

Estou ben Nenu bagunnanu

Encantado/a de coñecerte Mim malni kalavadam anandanga undi

Bo día! Shubhodayam 

Boa tarde! Shubha madyahnam

Boa noite! Shuvaratri

Moi ben Chala bagundi

Adeus Bai

Seis Aru

Sete Edu

Oito Enimidi

Nove Tommidi

Dez Padi

 

Táboa 1

GALEGO TRANSCRICIÓN TELUGU

Ola Namasté / Halo

Chámome ____ Na peru ____

Como te chamas? Ni peru emiti?

Cantos anos tes?  Mi vayas su enta? 

Teño __ anos Na vayasu __ sanvatsaralu

Sen problema Parva ledu

Grazas Dhan'yavadalu

Quérote Nenu ninnu premistunnanu

Un Okati

Dous/Dúas Rendu

Tres Mudu

Catro Nalugu

Cinco Aidu

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desen-
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 5

• Aprender a respectar as diferencias  
culturais, sen dar por sentado que a nosa 
cultura é mellor ca as demais. 

• Entender que as persoas teñen opinións 
contrarias e que iso non é negativo, senón 
que se pode aprender e debater a partir 
desa confrontación. 

• Non se precisa material específico para o 
desenvolvemento desta actividade.
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Obxectivos

• Conciencia e expresións culturais.

• Competencia social e cívica.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Aprender a aprender.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Ciencias sociais.

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

• Valores sociais e cívicos.

Materias

Actividade 5

Duración: Unha sesión de 1 hora. 

AS DÚAS
ESQUINAS



Desenvolvemento da actividade
O mestre ou mestra van formularnos dúas preguntas: 

 1. É mellor e máis cómodo comer coas mans e no chan que con cubertos e na mesa? 

 2. É mellor que os animais paseen en liberdade como as vacas na India ou que estean sempre   
  encerrados en granxas e cortellos?  

A clase dividirase en tres grupos, e cada un deses grupos, á súa vez, separarase en dúas metades. Cada 
grupo escollerá un dos temas propostos, e terá que buscar argumentos para defender unha postura ou a 
contraria, independentemente de que todos os seus membros estean ou non a favor dela. O profesor ou 
profesora debe asegurarse de que cada grupo escolle unha opción distinta. 

Despois de preparar os seus argumentos durante dez minutos, organizarase un debate sobre cada punto. 
Para iso, levantaranse as dúas “metades” que traballaron cada tema, e cada unha exporá as ideas que 
pensaron para defender a súa postura. Cada debate non durará máis de dez minutos. É importante 
respectar as quendas e non falar todos a un tempo. Durante cada debate, o resto da clase que non estea 
a intervir terá que elixir un bando en función dos argumentos que se vaian expoñendo. 

Para empezar, todos e todas se situarán no medio da clase. Cando o argumento dun grupo os convenza, 
iranse ao extremo da aula no que o grupo estea. Se o grupo contrario fai que cambien de opinión, move-
ranse cara ao outro lado. Se finalmente non son capaces de decidirse por ningún, porque encontran 
cousas que lles gustan e que non lles gustan á vez, volverán situarse no centro. É importante que o alum-
nado se mova en silencio mentres se desenvolve o debate, para non interrompelo.

Mentres o alumnado expresa e defende as súas ideas, é importante que o profesorado teña en conta os 
seguintes aspectos para reforzar a coeducación:

• Dar máis tempo de uso da palabra ás nenas se se detecta que participan pouco na clase, ou que lles 
custa máis intervir ca aos nenos.

• Promover o uso da linguaxe inclusiva nas intervencións. 
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