
PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 1

• Aprender a recoñecer os rangolis hindús, 
e saber máis sobre o seu significado.

• Identificar os símbolos relixiosos que 
coñecemos da nosa cultura

• Folios ou cartolinas, lapis de cores ou 
rotuladores. Diferentes modelos de rangolis 
sen colorear que se poidan imprimir para 
entregar un a cada neno ou nena da clase. 
Fichas de rangoli para colorear: 
https://fvf-manabadi.org/es/recurso/fichas-
de-rangolis-para-colorear

Vídeo “¿Cómo hacemos un rangoli? Vídeo  
en castelán https://vimeo.com/116168636

Obxectivos

• Conciencia e expresións culturais.

• Competencia en comunicación lingüística.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Educación artística.

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

• Valores sociais e cívicos.

• Relixión.

Materias

Duración: Unha sesión de 1 hora.

Actividade 1

COLOREEMOS
UN RANGOLI
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Actividade 1

Desenvolvemento da actividade
Despois de poñer o vídeo sobre como facemos un rangoli, lembramos cales eran as súas características? 
Para que se utilizan e onde se colocan?

Eses debuxos fanos as mulleres da familia para atraer a boa sorte. Tense que erguer ben cedo porque se 
tarda moito en facer e hai que ter moito coidado, cando se fai o debuxo e se poñen as cores, para que sexa 
unha bonita benvida para as persoas que se acheguen a esa casa.

Agora pensaremos en se decoramos as casas nos días festivos. Por exemplo, no Nadal colocamos ador-
nos, a árbore ou luces. E cando hai un aniversario usamos globos. Durante as festas maiores as rúas 
énchese de grilandas.

A continuación, imos colorear un rangoli. Hai que usar cores moi variadas e moi alegres. Unha vez que o 
rematemos, imos imaxinar que ese rangoli está na porta das nosas casas. Que queremos expresar con el? 
Dar a benvida? Un desexo? Unha felicitación? Coa axuda da mestra ou mestre, anotarémolo debaixo do 
debuxo.

Proposta para o alumnado de etapas superiores
Agora que vistes como se fai un rangoli creade o voso: para iso teredes que debuxar unha cuadrícula de 
puntos e realizar o voso propio debuxo xeométrico. A continuación coloreádeo, e despois e creade un gran 
mural na escola con todas as vosas creacións.
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 2

• Identificar elementos propios da  
nosa cultura.

• Folios ou cartolinas, lapis de cores ou 
rotuladores.

Obxectivos

• Consciencia e expresións culturais.

• Competencia en comunicación lingüística.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Lingua galega e castelá.

• Educación artística.

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

• Valores sociais e cívicos.

Materias

Actividade 2

Duración: Unha sesión de 1 hora.

CANCIÓNS
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Desenvolvemento da actividade
Imos tratar de pensar en pequenas cancións populares que coñezamos, para facer unha lista entre toda a 
clase. Poden ser cancións de xogos infantís (para rifar, para saltar a corda, ou para xogar ás palmas), 
nanas para durmir, ou tamén cancións tradicionais que cantamos nalgunhas celebracións familiares ou 
populares: feliz aniversario, panxoliñas, cancións locais…

Que mensaxe transmiten estas cancións? Existen cancións populares cun claro contido sexista. Por exem-
plo, a de “Manolo Pirolo matou a muller, con catro coitelos e un alfiler” reflexa con moita crueza e indiferen-
za un acto de violencia de xénero. Outras cancións cunha clara mensaxe sexista e discriminatoria é “Al 
pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero”, “Arroz con leche” ou “Soy capitán 
de un barco inglés”.

Cada neno ou nena elixirá unha desas cancións, tratando de que se repitan o menos posible e de que non 
escondan un contido sexista ou discriminatorio. A continuación, escribirá a letra ou unha parte dela. Se 
non lembra algún fragmento, pode pedir axuda ao resto da clase.

Con todo, cómpre ter en conta que os nenos e nenas da India non saben ler no noso idioma! Por iso, a 
carón da letra, faremos debuxos para tratar de expresar o que di a canción. Tamén podemos engadir 
debuxos para expresar en que contexto se canta: se é unha festa, se vai acompañada dalgún baile, se se 
trata dun xogo, etc.

Proposta para o alumnado de etapas superiores
Ademais de debuxar algúns fragmentos da canción, o alumnado pode traducir a letra ao inglés.

Tamén pode crear un pequeno refraneiro popular e traducilo ao inglés. Antes de comezar analizaremos a 
mensaxe que transmiten estes refráns e seleccionaremos os que non teñan contido sexista ou que fomente 
as desigualdades.

Actividade 2
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 3

• Identificar elementos propios da nosa 
cultura.

• Dar a coñecer as nosas tradicións, enga-
dindo experiencias persoais do alumnado.

• Folios o cartulinas, lápices de colores o 
rotuladores.

Obxectivos

• Conciencia e expresións culturais.

• Competencias sociais e cívicas.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Ciencias sociais.

• Educación artística.

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

• Valores sociais e cívicos.

Materias

Actividade 3

Duración: Unha sesión de 1 hora.
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Desenvolvemento da actividade
Ao longo do ano hai un montón de días festivos moi diferentes. Algúns son relixiosos e outros civís.

Uns celebrámolos coas nosas familias, outros saímos á rúa para asistir a festas populares con moita máis 
xente. E en todos eles hai distintas tradicións que nas nosas casas nos ensinaron a seguir ou non.

Imos comezar facendo unha lista dos días de festa que recordemos, e a sinalar as características de cada 
un deles:

 - En que consiste a celebración?

 - Onde se celebra? En que época do ano? Credes que en todas as partes do mundo vai o   
         mesmo tempo que aquí?

 - Con quen a pasamos normalmente?

 - Hai algunha comida especial?

 - Que outras tradicións a acompañan? Traxes típicos? Bailes ou danzas?

 - É costume realizar algún agasallo?

 - É civil ou relixiosa? Celébrase sempre o mesmo día do ano?

A continuación imos ver o papel de homes e mulleres nestas celebracións. 

 • Nestes días de festa, quen fai que? Por exemplo, quen se encarga de preparar a comida?

 • Hai a mesma representación de homes e mulleres no Entroido de Laza ou nas comparsas?

 • Que ocorre en eventos como a rapa das bestas, ou a romaría viquinga de Catoira? No Corpus Christi  
 de Ponteareas, as mulleres tradicionalmente foron as encargadas de preparar as alfombras, e na  
 Semana Santa hai moitas confrarías compostas só por homes.

 • No Entroido, nenos e nenas adoitan levar disfraces distintos? Este é un bo momento para falar sobre  
 isto e fomentar que nenos e nenas se poidan disfrazar de calquera personaxe sen importar o seu xénero.

 • Moitas festas populares manteñen a tradición de elixir unha muller de beleza recoñecida que poña  
 rostro á celebración e que acompañe as autoridades. Son as raíñas das festas, ou as xanas de Asturias,  
 representando as mulleres como un mero obxecto decorativo.

Con toda esta información imos realizar unha ficha por cada día festivo, explicando nunha carta todos os 
detalles. Tamén podemos destacar aquelas cousas que habería que mudar ou mellorar. Para iso, dividiremos 
a clase en grupos, cada un dos cales se organizará para facer unha desas fichas.

Finalmente, reservaremos os últimos dez minutos da sesión para que o alumnado invente “o mellor día de 
festa do mundo”. Tomando como exemplo as preguntas anteriores, poderá elixir características de distintos 
días festivos para realizar a combinación que máis lle guste.

Actividade 3
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 4

• Identificar elementos propios da nosa 
cultura.

• Dar a coñecer as nosas tradicións, enga-
dindo experiencias persoais do alumnado.

• Folios ou cartolinas, lapis de cores  ou 
rotuladores.  

 

Obxectivos

• Conciencia e expresións culturais.

• Comunicación lingüística.

• Competencias sociais e cívicas.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Ciencias sociais.

• Educación artística.

• Lingua galega e castelá.

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

• Valores sociais e cívicos.

Materias

Actividade 4

Duración: Dúas sesións de 1 hora. 

COSTUMES
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Desenvolvemento da actividade
Entre toda a clase, imos tratar de facer unha lista cos costumes e tradicións familiares que nos ensinaron 
nas nosas casas desde pequenos, ou que observamos na xente que coñecemos. O profesor ou a profeso-
ra poden suxerir algunhas das seguintes:

 - Comer as uvas en Noitevella.

 - Comer turrón no Nadal

 - Agasallar un libro e unha rosa o día do libro

 - Os Reis Magos

 - O Rato Pérez

 - O conxunto de tradicións que rodean os matrimonios relixiosos: as arras, os ovos aos conventos 

   para que non chova, o “algo novo, algo azul e algo prestado” das noivas, etc.

 - Disfrazarse no Entroido.

 - A cacharela na noite de San Xoán

 - O enterro da sardiña

Esta choiva de ideas pode dar moito de si se animamos o alumnado a lembrar pequenos costumes, ditos, 
tradicións ou mesmo supersticións que escoitasen nas súas casas, como o mito da Santa Compaña, evitar 
varrer os pés de alguén por temor a que non case, etc.

Tamén reflexionaremos se se trata de costumes que respectan a todas as persoas, animais e medio 
ambiente, e se o papel das mulleres é distinto ao dos homes.

Seguramente a maioría destas pequenas tradicións resultan moi rechamantes para alguén dunha cultura 
diferente. Por iso, unha vez que teñamos a lista, pasaremos a facer unha pequena ficha explicativa de 
cada unha delas. Dividiremos a clase en parellas ou grupos e cada un deles realizará unha ficha que debe 
mostrar:

 - Unha breve explicación da tradición: en que consiste, cando ou por que motivo se leva a cabo, etc.

 - Calquera anécdota persoal que o alumnado queira engadir.

 - Un debuxo ilustrativo.

Pode ser conveniente explicar a actividade o día antes de levala a cabo para que o alumnado poida 
consultar a súa familia.

Actividade 4

PROPOSTA 
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Proposta para o alumnado de etapas superiores
Entre toda a clase imos crear un libro de fichas no que recolleremos todas as festas e tradicións populares 
que coñezamos en Galicia. Poden ser desde pequenas celebracións familiares, a calquera tipo de festa 
popular, xa sexa civil ou relixiosa. Servirá calquera ocasión que nos pareza especial, tanto se ten lugar na 
nosa aldea ou cidade, como se as coñecemos doutras partes do país. Segundo o nivel do alumnado este 
libro será máis ou menos complexo.

En primeiro lugar, imos facer unha lista dividida en dous apartados:

 • Celebracións familiares: aniversarios, vodas, nacementos, bautizos, etc.

 • Festas populares: Entroido, feiras, romarías, bailes, celebracións relixiosas, San Xoán, etc.

Cando teñamos a lista completa, dividiremos a clase en tantos grupos como sexa necesario para que cada 
un poida elaborar unha ficha. Nela deberán incluír:

 • Unha descrición da festa ou da tradición: en que consiste, con que motivo ten lugar, con quen se  
 adoita compartir, en que lugar de Galicia se celebra, etc.

 • Debuxos, fotografías ou imaxes recortadas de revistas para ilustrar esas tradicións.

Vedes algunhas coincidencias entre as festas que celebrades e as que se celebran na India? 

Pensade nas festas e tradicións da zona onde vivides. Participan as nenas e os nenos? Credes que o 
papel de homes e mulleres é o mesmo? No caso de que non sexa así, estades de acordo con iso? 

Se pensamos no nacemento dun neno ou unha nena, prepáranse as súas cousas por igual? Pensade nas 
cores dos mobles, da roupa, nos xoguetes…

Por último, tamén reflexionaremos sobre se se trata de costumes que respectan a todas as persoas, 
animais e medio ambiente. 

F estas e tradicións
na India



Desenvolvemento da actividade
Entre toda a clase, imos tratar de facer unha lista cos costumes e tradicións familiares que nos ensinaron 
nas nosas casas desde pequenos, ou que observamos na xente que coñecemos. O profesor ou a profeso-
ra poden suxerir algunhas das seguintes:

 - Comer as uvas en Noitevella.

 - Comer turrón no Nadal

 - Agasallar un libro e unha rosa o día do libro

 - Os Reis Magos

 - O Rato Pérez

 - O conxunto de tradicións que rodean os matrimonios relixiosos: as arras, os ovos aos conventos 

   para que non chova, o “algo novo, algo azul e algo prestado” das noivas, etc.

 - Disfrazarse no Entroido.

 - A cacharela na noite de San Xoán

 - O enterro da sardiña

Esta choiva de ideas pode dar moito de si se animamos o alumnado a lembrar pequenos costumes, ditos, 
tradicións ou mesmo supersticións que escoitasen nas súas casas, como o mito da Santa Compaña, evitar 
varrer os pés de alguén por temor a que non case, etc.

Tamén reflexionaremos se se trata de costumes que respectan a todas as persoas, animais e medio 
ambiente, e se o papel das mulleres é distinto ao dos homes.

Seguramente a maioría destas pequenas tradicións resultan moi rechamantes para alguén dunha cultura 
diferente. Por iso, unha vez que teñamos a lista, pasaremos a facer unha pequena ficha explicativa de 
cada unha delas. Dividiremos a clase en parellas ou grupos e cada un deles realizará unha ficha que debe 
mostrar:

 - Unha breve explicación da tradición: en que consiste, cando ou por que motivo se leva a cabo, etc.

 - Calquera anécdota persoal que o alumnado queira engadir.

 - Un debuxo ilustrativo.

Pode ser conveniente explicar a actividade o día antes de levala a cabo para que o alumnado poida 
consultar a súa familia.

Proposta para o alumnado de etapas superiores
Entre toda a clase imos crear un libro de fichas no que recolleremos todas as festas e tradicións populares 
que coñezamos en Galicia. Poden ser desde pequenas celebracións familiares, a calquera tipo de festa 
popular, xa sexa civil ou relixiosa. Servirá calquera ocasión que nos pareza especial, tanto se ten lugar na 
nosa aldea ou cidade, como se as coñecemos doutras partes do país. Segundo o nivel do alumnado este 
libro será máis ou menos complexo.

En primeiro lugar, imos facer unha lista dividida en dous apartados:

 • Celebracións familiares: aniversarios, vodas, nacementos, bautizos, etc.

 • Festas populares: Entroido, feiras, romarías, bailes, celebracións relixiosas, San Xoán, etc.

Cando teñamos a lista completa, dividiremos a clase en tantos grupos como sexa necesario para que cada 
un poida elaborar unha ficha. Nela deberán incluír:

 • Unha descrición da festa ou da tradición: en que consiste, con que motivo ten lugar, con quen se  
 adoita compartir, en que lugar de Galicia se celebra, etc.

 • Debuxos, fotografías ou imaxes recortadas de revistas para ilustrar esas tradicións.

Vedes algunhas coincidencias entre as festas que celebrades e as que se celebran na India? 

Pensade nas festas e tradicións da zona onde vivides. Participan as nenas e os nenos? Credes que o 
papel de homes e mulleres é o mesmo? No caso de que non sexa así, estades de acordo con iso? 

Se pensamos no nacemento dun neno ou unha nena, prepáranse as súas cousas por igual? Pensade nas 
cores dos mobles, da roupa, nos xoguetes…

Por último, tamén reflexionaremos sobre se se trata de costumes que respectan a todas as persoas, 
animais e medio ambiente. 

Actividade 4
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 5

• Identificar elementos propios da nosa cultura. 

• Desenvolver a competencia verbal e plástica, 
a creatividade e o traballo en equipo.

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

Obxectivos

• Conciencia e expresións culturais.

• Competencias sociais e cívicas.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Lingua galega e castelá.

• Educación artística.

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

Materias

Actividade 5

Duración: Dúas sesións de 1 hora.
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Desenvolvemento da actividade
Unha das vías polas que podemos coñecer unha cultura é a través da súa tradición de contos populares. 
Sabías, por exemplo, que o conto da leitera vén directamente da India? Hai relatos que se coñecen en 
todos os países do mundo, pero tamén hai outros que forman parte da cultura de cada un. Non sería bonito 
enviarlles os nosos contos aos nenos e nenas da escola da India? En primeiro lugar, imos facer unha lista 
de todos os contos que coñecemos: Carapucha vermella, Os tres porquiños, Polgariño, a fábula da cigarra 
e a formiga, etc. 

Antes de empezar reflexionaremos sobre os contos que incluímos na lista. Como adoitan aparecer repre-
sentadas as nenas e mulleres nos contos tradicionais? E os nenos e os homes? Normalmente, o rol femini-
no caracterízase pola beleza, a delicadeza e a submisión. O rol masculino, en cambio, baséase na forza e 
a violencia. Na historia son eles os que deciden e teñen o poder. Credes que esta división é xusta ou que 
responde á realidade? 

A continuación, dividiremos a clase en tantos grupos como contos teñamos. O labor de cada grupo será 
preparar un mural ou un caderno para contar un deses contos. Pero, ai!, os nenos e nenas da India non 
saben ler en galego nin castelán. Que tal se lles facemos chegar os contos en forma de viñetas de cómic, 
cun montón de debuxos? Antes de debuxar o conto podemos decidir cambiar o papel de homes e mulle-
res que aparecen na historia: e se a princesa protagonista non precisa dun príncipe que a salve? E se ao 
cabaleiro do conto non lle gusta facer a guerra?

En cada conto incluiremos:  

 • O título do conto. 

 • Antes de empezar, faremos un debuxo de todos os personaxes principais que aparecen, co seu  
 nome escrito debaixo, e unha aclaración sobre se son protagonistas, viláns, etc. 

 • Logo dividiremos o conto en 8 ou 10 escenas principais, para cada unha das cales faremos un  
 debuxo, e engadiremos debaixo un breve texto explicativo. Podemos usar globos para os diálogos,  
 igual que se fai nas bandas deseñadas. Ao final da clase, cada grupo ensinará ao resto o   
 conto que preparou.

Proposta para o alumnado de etapas superiores
Ademais de realizar a actividade anterior, o alumnado traducirá os contos tradicionais ao inglés para com-
partilos cos nenos e nenas da escola da India.

Actividade 5
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