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INTRODUCIÓN PREVIA
PARA O PROFESORADO

Un mundo mellor

O programa School to School propón un achegamento cultural á India a través de material didáctico e do
intercambio de materiais entre unha escola de primaria de España e unha escola de reforzo da Fundación
Vicente Ferrer da India do mesmo nivel. Nestas escolas, nenos e nenas das comunidades máis desfavorecidas van antes e despois da escola pública para ter apoio e reforzo escolar que garantan bos resultados
académicos.
A través deste intercambio, o programa busca que os nenos e nenas coñezan realidades diferentes á súa,
tomen conciencia das desigualdades e aprendan valores de solidariedade, xustiza social e corresponsabilidade ante as problemáticas sociais e ambientais globais. Valores que recolle a Axenda 2030 e os 17
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).
A partir da realidade da India na que traballa a Fundación Vicente Ferrer pretendemos fomentar a reflexión
crítica, a empatía, a creatividade, a comunicación intercultural, o traballo en equipo, a tolerancia e o respecto, así como dar valor á riqueza das diferenzas. Ademais, o alumnado desenvolverá competencias sociais
e cívicas, consciencia e expresións culturais e comunicación lingüística. Propoñemos unha metodoloxía
participativa e activa, poñendo o estudante no centro da aprendizaxe.

Contidos do tema
Neste curso o alumnado descubrirá por que un mundo mellor é posible e como contribuír pasando á acción.

• Coñeceremos máis detalles sobre o traballo da Fundación Vicente Ferrer no estado de Andhra
Pradesh, na India.
• Veremos as grandes desigualdades que existen en moitos países a través do exemplo da India.
• Centrarémonos na importancia da Igualdade entre mulleres e homes.
• Falaremos do Comercio Xusto e do consumo responsable.
• Veremos algunhas propostas solidarias que poden motivar ao alumnado á creación dun proxecto de
captación de fondos para que nenas e nenos da India rural teñan acceso a estudos de secundaria.
Para expor este tema á clase, o profesorado conta con diferentes vídeos. As actividades propostas son
voluntarias e o profesorado deberá adaptalas ao nivel do alumnado. O obxectivo é traballar e reflexionar
sobre os aspectos tratados, á vez que se prepara o material para enviar á escola de reforzo da Fundación
Vicente Ferrer coa que se fai o intercambio.
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INTRODUCIÓN PREVIA
PARA O PROFESORADO

Un mundo mellor

Vínculo co currículo académico
“Un mundo mellor” pode traballarse nas horas dedicadas a coñecemento do medio, xa que o alumnado terá
a posibilidade de comparar a propia realidade coa da India. Tamén pode integrarse nas materias de valores
sociais e cívicos, lingua galega e castelá, ciencias sociais, ciencias da natureza ou educación artística. Por
último, pode traballarse na clase de inglés, dado que é preferible que o material que se envíe ás escolas da
India estea feito neste idioma.

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible vinculados
De forma transversal, neste tema traballaremos os seguintes Obxectivos de Desenvolvemento Sostible: Fin da
pobreza (ODS 1), Saúde e benestar (ODS 3), Educación de calidade (ODS 4), Igualdade de xénero (ODS 5),
Auga limpa e saneamento (ODS 6), Enerxía accesible e non contaminante (ODS 7), Redución das
desigualdades (ODS 10), Produción e consumo responsables (ODS 12) e Acción polo clima (0DS 13).
A Fundación Vicente Ferrer dispón de vídeos e guías didácticas para traballar os Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible na aula dispoñibles aquí: https://fvf-manabadi.org/es/ods

Obxectivos coeducativos do tema
Recomendamos que o profesorado lea a guía coeducativa que propoñemos para afondar e coñecer mellor
en que consiste a coeducación e a importancia de educar desde a perspectiva de Xénero.
A través do tema que estamos a traballar queremos transmitir que:
• A maioría das persoas pobres do mundo son nenas e mulleres. Moitas veces non tiveron as mesmas
oportunidades educativas que os nenos, os seus traballos son menos remunerados, realizan renuncias
persoais en beneficio da familia, etc.
• A nivel mundial, as posicións de poder e máis visibilizadas seguen estando ocupadas na maior parte
por homes. As 8 persoas máis ricas do planeta son homes, non hai ningunha muller.
• As nenas teñen o mesmo dereito a estudar e a formarse que os nenos. A educación é a base do
desenvolvemento e fainos persoas libres. Aínda hai moitas máis nenas ca nenos que non poden acceder
á educación.
• As tarefas do fogar deberían recaer en todas as persoas que forman o núcleo familiar. A carga familiar
debería ser repartida entre todas as persoas adultas que forman o núcleo familiar.
• Calquera tipo de discriminación (por orixe, lingua, cor da pel, sexo) é inxusta. As diferenzas son
positivas e enriquecedoras.

Información complementaria
Para saber como e cando hai que facer o intercambio coa escola da India podedes consultar o calendario e
etapas do programa School to School dispoñible aquí: https://schooltoschool.es
O programa pode complementarse con outros recursos educativos dispoñibles na web de recursos
educativos da Fundación Vicente Ferrer, Manabadi: https://fvf-manabadi.org/
Animámosvos tamén a impulsar iniciativas solidarias como esta:
https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias
«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».
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PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 1

Un mundo mellor

Actividade 1
O SEGREDO DE
VICENTE FERRER

Duración: Unha sesión de 1 hora.

Obxectivos

Material necesario

• Reflexionar sobre a historia de Vicente
Ferrer e sobre como contribuíu en facer do
mundo un mundo mellor.

• Cartolinas, lapis de cores ou rotuladores,
revistas…

• Espertar o sentimento de solidariedade e
a empatía dos nenos e nenas.

• Conto sonoro “El secreto de Vicente
Ferrer” dispoñible en:
www.youtube.com/watch?v=FwVFTqfd6Ys

Competencias claves do currículo

Materias

• Competencia en comunicación lingüística.

• Ciencias sociais.

• Competencias sociais e cívicas.

• Educación artística.
• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

.

• Valores sociais e cívicos.
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Un mundo mellor

PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 1

Desenvolvemento da actividade
Despois de escoitar o conto, formularemos a toda a clase as preguntas seguintes:
- Lembrades o título do conto?
- Descubristes cal era o segredo de Vicente Ferrer? Era este: “Vicente e Anna tiñan un gran segredo:
sabían que moitas persoas xuntas, facendo cousas pequenas, poden conseguir grandes cousas.
E agora, ti tamén o sabes.”
A continuación formularemos a reflexión seguinte: Aquí e agora somos moitas persoas xuntas. Que pequenas cousas poderiamos facer para conseguir grandes cousas?
Entre toda a clase, pensaremos pequenas cousas que podemos facer para conseguir un mundo mellor.
Por exemplo: reciclar, axudar a unha persoa maior se vai moi cargada, sorrir aos nosos compañeiros e
compañeiras…
Por último, faremos un mural que reúna todas estas ideas. Pode facerse unha colaxe con recortes de revistas, debuxos, etc.

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».
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PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 2

Un mundo mellor

Actividade 2
AS SETE DIFERENZAS
DO COMERCIO XUSTO

Duración: Unha sesión de 1 hora.

Obxectivos

Material necesario

• Entender o proceso do Comercio Xusto e
que este é sinónimo de vida digna, igualdade de xénero, ausencia de traballo infantil,
salarios decentes e educación, entre outras
iniciativas de economía social.

• Ilustración sobre “As 7 diferenzas do
Comercio Xusto” (ao final da explicación
desta actividade).

• Entender que mercar Comercio Xusto é
consumir de forma responsable e que exercita a nosa empatía

Competencias claves do currículo

Materias

• Competencias sociais e cívicas.

• Ciencias sociais.
• Educación artística.
• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).
• Valores sociais e cívicos.
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Un mundo mellor

PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 2

Desenvolvemento da actividade
Neste xogo o alumnado debe atopar as 7 diferenzas entre os dous debuxos que representan unha comunidade da India rural: nunha delas os produtores e produtoras traballan na rede de Comercio Xusto e na
outra non.
A continuación toda a clase terá que analizar que representa cada unha destas diferenzas.

AS 7 DIFERENCIAS

Trabállase no comercio
convencional

Trabállase nunha rede de
Comercio Xusto

1- A nena sostén un caldeiro
de auga / un libro

Hai explotación infantil:
a nena está a traballar

Non hai explotación infantil: a
nena que aparece no debuxo
vén da escola

2- Comida das galiñas

A produción non é orgánica

A produción é orgánica

3- Na imaxe están reunidos só
homes ou un grupo de homes
e mulleres

Non hai igualdade de xénero

Hai igualdade de xénero

4- Do edificio sae fume negro /
non sae fume

Hai contaminación

Non hai contaminación e
respéctase o medio ambiente

5- Número de moedas que
recibe o labrego da imaxe

O salario que recibe o labrego
é moi baixo

Os traballadores e traballadoras
reciben unha retribución xusta
polo traballo e teñen unhas
condicións laborais dignas

6- Existencia ou non do cartel
de cooperativa

Non existe unha relación
comercial xusta

Hai unha organización democrática cunha relación
comercial xusta

7- Edificio situado na parte
superior dereita que non achega
nada á comunidade produtora /
escola para os fillos e fillas da
comunidade produtora

Non hai ningún beneficio
social para a comunidade
de produtores

Existen beneficios sociais para
a comunidade de produtores
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Un mundo mellor

PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 2

ILUSTRACIÓN AS 7 DIFERENZAS DO COMERCIO XUSTO

*Xogo adaptado da web da Coordinadora Estatal de Comercio Xusto. https://comerciojusto.org/

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».
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PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 3

Un mundo mellor

Actividade 3
O SOÑO DE
GOWTHAMI

Obxectivos

• Reflexionar sobre a Igualdade entre mulleres e homes.

Duración: Unha sesión de 2 horas.

Material necesario

• Visibilizar a importancia da educación.

• Vídeo e guía didáctica de “O soño de
Gowthami”, dispoñible en:
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-5-elsueno-de-gowthami

• Investigar a situación de mulleres e nenas
en diferentes partes do mundo e momentos
da historia, con tal de tomar consciencia das
desigualdades a que están sometidas.

• Ordenador con acceso a Internet ou
acceso a material bibliográfico que fale da
situación das mulleres de todo o mundo e
ao longo da historia.

Competencias claves do currículo

Materias

• Competencia en comunicación lingüística.

• Ciencias sociais.

• Competencias sociais e cívicas.

• Educación artística.

• Competencia dixital.

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).
• Valores sociais e cívicos.
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Un mundo mellor

PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 3

Desenvolvemento da actividade
Reflexionaremos na aula a partir desta pregunta clave “Sabiades que na India, igual que ocorre en moitos
outros países, as nenas e as mulleres non se consideran iguais ca os nenos e os homes?”.
En moitos países do mundo cando unha familia ten un neno ou unha nena non se pon igual de contenta, e
a maioría das familias prefire ter nenos. Algúns homes pensan que poden usar as nenas e mulleres cando
queiran e como queiran. Isto favorece que as nenas e mulleres sufran todo tipo de danos e sitúaas nunha
posición de desigualdade respecto a nenos e homes.
A continuación visualizaremos o audiovisual “O soño de Gowthami” e traballaremos na clase a guía didáctica, que inclúe unha reflexión e unha proposta de actividades. O profesorado deberá adaptar o contido
da guía ao nivel do alumnado.

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».
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PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 4

Un mundo mellor

Actividade 4
NOTICIAS PARA UN
MUNDO MELLOR

Duración: Unha sesión de 1 hora.

Obxectivos

Material necesario

• Familiarizarse coa busca e lectura de
noticias de actualidade.

• Ordenador con Internet para consultar
páxinas de noticias ou prensa escrita facilitada
polo profesorado no caso de non ter acceso a
ordenadores.

• Coñecer recursos en liña para investigar o
que está a pasar no mundo (no caso de ter
acceso a Internet).
• Reflexionar sobre que tería que pasar para
que este fose un mundo mellor.
• Debater en grupo e aprender a chegar a
consensos.
• Aprender a escribir unha nova.

Competencias claves do currículo

Materias

• Competencias sociais e cívicas.

• Ciencias sociais.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Lingua galega e castelá.

• Competencia dixital.

• Valores sociais e cívicos.

• Aprender a aprender.
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Un mundo mellor

PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 4

Desenvolvemento da actividade
Dividiremos a clase en diferentes grupos de 3-4 persoas. Cada grupo disporá dun ordenador con acceso
a Internet (ou no caso de non ter ordenadores, cada grupo terá un exemplar de prensa escrita para analizar).
Pediremos ao alumnado que lea por riba os titulares das novas que se presentan no apartado internacional
e farémoslles a pregunta: “Cantas das noticias que lestes contribúen a crear ese mundo mellor sobre o que
traballamos neste tema?”. A partir da resposta do alumnado, invitarémolos a reflexionar sobre os titulares
das noticias e como a maioría ten que ver con noticias negativas que nos afastan deste mundo mellor que
queremos.
Que poderiamos facer para que as novas de actualidade nos acheguen a construír un mundo mellor? Se
só se visibilizan situacións ou contextos nos que nos vemos afastados e afastadas dun mundo máis xusto,
igualitario e sostible, non só se invisibilizan accións que están a ocorrer que camiñan cara á construción
dun mundo mellor, senón que pode chegar a ter un efecto desmotivador e desmoralizador da sociedade
que non contribúe ao cambio. Por iso, non só é importante que as noticias denuncien situacións de vulneración de dereitos e de desigualdade no mundo, senón que tamén cómpre dar voz a cousas que pasan
que contribúen a un cambio cara a ese mundo que visualizamos a través de este tema.
Despois de reflexionar sobre os aspectos comentados, proporemos ao alumnado que escriba o seu propio
noticiario focalizándose en novas positivas para construír un mundo mellor. Cada grupo deberá:
• Buscar noticias positivas que contribúan a un mundo mellor (en caso de ter acceso a Internet)
ou reescribir noticias existentes reforzando aspectos positivos que acheguen ao cambio.
• Escribir noticias positivas realistas e viables que visibilicen propostas para un mundo mellor.
• Compartir co resto da clase as noticias escritas e reflexionar arredor das melloras que propoñen
para o mundo cada unha delas.
Por último, poden expoñerse estas noticias na parede da aula ou expostas na escola para fomentar a
percepción que outro mundo é posible e que debemos traballar para conseguir ese mundo mellor que
queremos. Podemos animar ao alumnado a que acompañe as noticias que escribiron con fotografías de
revistas, debuxos e títulos atractivos.

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».
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PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 5

Un mundo mellor

Actividade 5
BICICLETAS
CON PODER

Duración: Varias sesións ao
longo do curso escolar.

Obxectivos

Material necesario

• Motivar ao alumnado a conseguir un reto
solidario, fomentando o traballo en equipo e
valores como a empatía, o respecto ou o
compañeirismo.

• Material diverso en función do proxecto a
executar dispoñible en:
https://fundacionvicenteferrer.org/es/materialespara-escuelas-solidarias

• Tomar consciencia da importancia da
educación e da realidade que viven nenas
e nenos da India rural.
• Contribuír ao cambio dunha forma tanxible e tomar consciencia de que as pequenas accións tamén contribúen a facer un
mundo mellor.

Competencias claves do currículo

Materias

• Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.

Este proxecto pode abordarse desde moitas
materias de forma transversal. Por exemplo:

• Competencias sociais e cívicas.
• Competencia dixital.

• Ciencias Sociais.
• Lingua galega e castelá.
• Valores sociais e cívicos.

School
to
School

2

Un mundo mellor

PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 5

Desenvolvemento da actividade
O alumnado entrará na web de escolas solidarias da Fundación Vicente Ferrer
(https://fundacionvicenteferrer.org/es/escuelas-solidarias) e descubrirá por que as bicicletas na India
rural teñen poder.
Unha vez traballado o proxecto na aula a partir dos materiais que ofrece esta páxina web, o alumnado
decidirá cal é o seu reto (o número de bicicletas a financiar, tendo en conta que unha bicicleta ten un custo
duns 50 € e que cada bicicleta conseguida significa que unha nena ou neno da India rural vai poder seguir
cos seus estudos de secundaria).
Unha vez decidido o reto, o alumnado buscará a forma de conseguilo. Na páxina web de escolas solidarias atopará varias propostas, pero pode imaxinar e desenvolver as súas propias actividades. O proxecto
enriquécese e medra de forma exponencial cando o alumnado implica toda a súa comunidade educativa
e diferentes axentes estratéxicos da súa localidade: concello e concellerías, comercios, asociacións de
mulleres, medios de comunicación, etc.
Unha vez conseguido o obxectivo, o alumnado encargarase de facer visible o resultado entre os actores
implicados.

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».

