
EDUCAR 
PARA UNHA 
CIDADANÍA 
GLOBAL

A educación é unha estratexia 
imprescindíbel para impulsar un 
modelo social, político e económico 
respectuoso con todas as persoas, en 
que a cidadanía sexamos conscientes 
da nosa pertenza a unha 
comunidade local e global e nos 
comprometamos activamente na 
construción dun mundo máis 
xusto e sustentábel.

Os e as educadoras somos axentes de 
mudanza que podemos impulsar esta 
transformación social nas nosas aulas, 
nos nosos centros e no noso ambiente. 
Desde a Rede de educadores e 
educadoras para unha cidadanía global, 
apostamos nos centros educativos 
transformadores onde se xeran 
procesos innovadores que transcenden 
a visión puramente instrumental da 
educación.

A Coruña: 981.21.33.63
Barcelona: 93.482.07.00
Bilbao: 94.416.00.00
Madrid: 91.548.04.58

Pamplona: 948.261.603
Sevilla: 95.421.20.20
Valencia: 96.352.41.93
Zaragoza: 976.22.05.22

Rede de educadores 
e educadoras para 
unha cidadanía global: 
CiudadaniaGlobal.org

Movemento 
pola educación 
transformadora e pola 
cidadanía global:
EducacionTransformadora 
Global.org/gl

Oxfam Intermón:
OxfamIntermon.org

Facebook: Educar para 
una ciudadanía global 

Inscríbete no noso 
boletín de noticias: 
OxfamIntermon.org/
educar/formulario

Infórmate do que facemos e 
participa:

Sedes Territoriais:

educacion@oxfamintermon.org

Mudar a escola
é mudar o mundo

Fomentar o respecto e a valorización da diversidade como fonte de 

enriquecemento humano, a consciencia ambiental e o consumo 

responsábel, o respecto polos dereitos humanos individuais e sociais, a 

igualdade de xénero, a valorización do diálogo como ferramenta

para a resolución pacífica dos conflitos e a participación democrática, a 

corresponsabilidade e o compromiso na construción dunha sociedade 

xusta, equitativa e solidaria.
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CANDO OS DEREITOS SE FRUSTRAN
QUE SON OS DEREITOS 
SOCIAIS? TODAS LAS 
PERSOAS PODEMOS 
ACCEDER? DE QUEN 
DEPENDEN? COMO SE 
DEFENDEN?

Estas son algunhas das cuestións que os e as participantes 
na próxima edición da proposta educativa online Conectan-
do mundos se formularán a través de diversas actividades de 
reflexión, investigación e debate, pechando a actividade coa 
elaboración de propostas concretas de participación cidadá 
para a defensa dos dereitos sociais. 

Conectando mundos é unha proposta de 12 semanas de acti-
vidade cooperativa na aula e de intercambio con estudantes 
de diferentes realidades sociais, culturais e xeográficas, con 
quen se interactúa a través dunha plataforma de comunica-
ción online en oito idiomas.

Nesta edición, contaremos cunha guía de Aprendizaxe e Servi-
zo (APS) para que os centros educativos que o desexen poidan 
ampliar a actividade cunha intervención no seu contorno.

MÓDULO PARA O 
PROFESORADO
Do 1 de decembro de 
2018 ao 11 de xaneiro 
2019
• Visualización da proposta 

didáctica
• Guías didácticas, 

guía APS e recursos 
complementarios

• Foro profesorado e 
resolución de dúbidas

ACTIVIDADE PARA 
o ALUMNADOO
Do 14 de xaneiro ao 7 
abril de 2019
• Proposta didáctica para 

cada ciclo
• Ferramentas de 

comunicación 

PARA 
INFANTIL, 

PRIMARIA E 
SECUNDARIA

DESIGUALdAde
En España,  22,3% da poboa-
ción presenta niveis de renda 
que a sitúan por baixo do 
limiar da pobreza. A pobreza 
ten múltiplas causas, como 
o desemprego, os baixos 
salarios, a debilidade das 
políticas públicas e a des-
igualdade. De feito, España 
ocupa o terceiro lugar entre 
os países mais desiguais da 
Europa (despois da Romanía e 
da Bulgaria).

O sistema fiscal español 
contribúe para xerar esta 
desigualdade, deixando nas 
mans das familias 83% da 
recadación fiscal, e sendo un 
dos sistemas fiscais con peor 
capacidade de redistribución 
de toda a Unión Europea, 
tanto na distribución dos 
impostos como no baixo 
investimento en gasto social 
(datos de 2016).

No nivel mundial, o sistema 
económico imperante está 
ao servizo de 1% das persoas 
mais ricas do mundo, que 
acumulan mais riqueza que 
todo o resto da Humanidade. 
Este nivel de desigualdade 
é inaceptábel e é necesaria 
unha economía global mais 
humana e mais xusta.

Na web encontrarás rela-
torios, campañas e outros 
recursos sobre este tema:

oxfamintermon.org/desi-
gualdad

www.conectandomundos.org

A PARTIR DO 1 DE XULLO 2018 ATÉ O 11 DE 
XANEIRO 2019INSCRICIÓNS 

www.kaidara.org/gl/kaleidoskopio

www.kaidara.org/gl/experienciaeducativa

www.kaidara.org/gl/globalexpress

SECUNDARIA

Web de recursos, experiencias educativas, libros e artigos de descarga gratuíta. Todos os 
materiais para a aula están dispoñíbeis en castelán, catalán, vasco e galego.

Colección de propostas didácticas, cada número 
consta dun caderno para estudantes e unha guía 
para o profesorado con recursos de ampliación. 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Artigos sobre prácticas educativas levadas a cabo 
polas persoas que fan parte da Rede de educadores 
e educadoras para unha cidadanía global.

Colección para secundaria que aborda temas de 
actualidade desde a súa abordaxe global-local. 
Cada número conta cun dossier informativo sobre 
a temática e cun caderno de actividades.  

Equidade de 
xénero 

Migración e 
refuxio Dereitos 

sociais
Consumo 
responsábel – 
alimentos
Fiscalidade   
(en outubro) 

www.kaidara.org/gl/ciudadaniaglobal

COLECCIÓN CIDADANÍA GLOBAL 

Libros para profundar nos fundamentos da edu-
cación para a cidadanía global. 

www.kaidara.org

O Club da Convivencia nace como resposta a unha necesidade: a mellora 

da convivencia escolar desde unha abordaxe non disciplinaria nin reactiva, 

senón participativa e proactiva. Para iso, partimos do proxecto de Apren-

dizaxe e Servizo (ApS) que elaboramos na Rede de Madrid (“O Club da 

Insubmisión”) e emprendemos unha reforma do noso Plan de convivencia 

guiada igualmente por un proxecto de ApS que consistía na creación de 

catro clubs de alumn@s axudantes para traballar a acollida, a integración, 

a igualdade e a prevención do acoso, o ciberacoso e a violencia de xénero:

• O Club da Acollida: alumn@s axudantes “integradores”, que favorecen 

a integración, a convivencia e o bo trato entre todos.

• O Club da Imaxe: alumn@s axudantes “cibermentores”, que colaboran 

cos seus colegas para que usen con seguridade os medios dixitais e as 

redes sociais.

• O Club da Diferenza: alumn@s axudantes “promotores”, que fomentan 

o respecto á diversidade e actúan preventivamente fronte á violencia de 

xénero.

BREVE DESCRICIÓN

EXPERIENCIAS

O Club
da Convivencia

Autoría:  

IGNACIO GONZÁLEZ-GARZÓN

ignacio.gonzalez@colegioberriz.com

Centro educativo en donde se desarrolla la práctica: 

Colegio Bérriz, Las Rozas (Madrid) • curso 2016-2017

www.kaidara.org

Esta experiencia comeza a súa andadura no noso centro, como Proxecto 

de Interculturalidade, no curso 2009-2010. Xurdiu como resposta a unha 

necesidade: a incorporación de alumnado procedente doutros países nun 

importante número, particularmente da América Latina, co que o facían co 

curso comezado. É certo que a crise económica devolveu bastantes destas 

familias aos seus lugares de orixe, mais o selo de diversidade que impregna 

hoxe o noso barrio é moi visíbel no centro. En este curso, volvemos expe-

rimentar esta chegada por sorpresa de alumnos –“incorporación serodia”, 

chámaa a Administración–, e isto fixo que dirixísemos a ollada para o Pro-

xecto de Interculturalidade, moito máis rico que o simple e administrativo 

Protocolo de acollida. E, revisando a nosa proposta, vemos que a reflexión 

inicial que nos fixemos continúa a ser hoxe moi válida, mais tamén que o 

noso ollar para coa diversidade mudou aínda que só decorrese un curto 

espazo de tempo.Do noso Proxecto de Interculturalidade mantemos os seus principais va-

lores: pór a persoa no centro, pór no centro as súas necesidades (emo-

BREVE DESCRICIÓN

EXPERIENCIAS

Convivimosna diversidadeAutoría:  Mª ESTHER GUTIÉRREZ EXPÓSITO

mestherge@telefonica.netCentro educativo en donde se desarrolla la práctica: 

Escola Gamo Diana • Todo o curso escolar

www.kaidara.org

Consistiu nun conxunto de actividades xeradas a raíz da edición deste 
curso de Conectando mundos, que fixeron que un eixo fundamental de 
traballo no centro fose o problema das migracións e dos refuxiados. Par-
tindo dun traballo interdisciplinario de “Dereitos sen fronteiras”, foron rea-
lizadas unhas Xornadas sobre Inmigración e Refuxiados con obradoiros, 
cinefórum, conferencias en que participaron unha boa parte do alumnado 
do centro, a participación de representantes no Encontro de Estudantes 

BREVE DESCRICIÓN

EXPERIENCIAS

Conectando mundos 
“Dereitos sen fronteiras” 
máis alén da aula: 
migracións e refuxiados 
no IES Murillo
Autoría:  
ISRAEL GARCÍA BAYÓN
igbfilos@yahoo.es

Centro educativo en donde se desarrolla la práctica: 
IES Murillo – Sevilla • xaneiro 2017 – xuño 2017

10-12 ANOS

MIGRACIÓN E REFUXIODEREITOS SEN FRONTEIRAS: CANCIÓNS SEN FRONTEIRAS

ACTIVIDADES  |  N.o 2  |  Xuño 2017

MIGRACIÓN E REFUXIO

DEREITOS SEN FRONTEIRAS: 

SAID E O MURO

 8-10
ACTIVIDADES | N.o 2 | Xuño 2017

ANOS

conectandomundos

PRIMARIA E SECUNDARIA SECUNDARIA

globalexpress • 1

 DOSSIER
 GUÍA DIDÁCTICA
 ACTIVIDADES

Setembro 2014 | Núm. 20Dereitos moi frustrados

Lede cada unha das seguintes afirmacións. Para cada unha delas, pensade e decidide en qué lugar da clase vos situades segundo o grao de acordo ou desacordo coas frases. Despois, de forma ordenada, debedes argumentar a vosa decisión.

•	 Para	asegurarse	unha	boa	atención	sanitaria,	o	mellor	é	ter	unha	cober-
tura	médica	privada.

•	 Todos	os	cidadáns/ás,	só	polo	feito	de	o	ser,	deben	percibir	unha	renda	
que	lles	permita	cubrir	as	súas	necesidades	básicas.•	 Debemos	 pagar	 impostos	 porque	 deben	 ser	 utilizados	 para	 axudar	 a	
quen	máis	o	necesita.

•	 Moitas	persoas	que	non	teñen	traballo	é	porque	non	se	esforzaron	de-
masiado.

•	 As	bolsas	só	deben	ser	concedidas	a	aqueles	alumnos	que	teñan	notas	
por	cima	de	6.

•	 O	cinema,	o	teatro,	os	concertos	e	en	xeral	as	actividades	culturais	non	
cobren	necesidades	básicas	e	non	deben	ter	un	IVE	reducido.

1. O barómetro de clase

2. Buscando unha vida dignaActividades
a) Que credes que necesitan todas as persoas para vivir dignamente?Elaborade	individualmente	unha	lista	que	inclúa	estas	necesidades.	Cando	o	fagades,	pensade	en	que	esta	

poida	ter	o	máximo	consenso,	non	só	na	vosa	aula,	vila	ou	cidade,	senón	en	calquera	lugar	do	planeta.	Despois	

facede	unha	posta	en	común	e	pactade	unha	única	lista.

A
favor

En
contra

As condicións de vida empeoraron 

de forma xeral desde o comezo da 

crise, especialmente a partir de 

2010. Así resulta da análise que 

fai o Barómetro Social de España 

(BSE), con datos de once ámbitos: 

renda e patrimonio, emprego, saú-

de, educación, vivenda, protección 

social, seguridade e xustiza, medio 

ambiente, participación, relacións 

internacionais e xénero.

Os datos sustentan a experiencia 

da cidadanía de a pé: vivimos peor 

non só porque temos menos diñei-

ro, mais porque vemos como unha 

maioría que non deixa de crecer 

non podemos facer fronte a nece-

sidades elementais. Os recortes 

que nos presentan como impres-

cindíbeis “para saír da crise” non 

afectan partidas orzamentarias, 

mais a dereitos básicos.

Poden os nosos dereitos ser subor-

dinados aos intereses das oligar-

quías? Pode ser a crise escusa 

para que dereitos básicos fiquen 

en papel mollado? Vivimos nunha 

democracia (goberno do pobo) ou 

nunha plutocracia (goberno dos 

ricos)? Estas medidas talvez nos 

tiren da crise, mais tendo deixado 

atrás os dereitos que nos corres-

ponden como seres humanos, 

como cidadanía.

sumario
 p. 02 1. As persoas temos dereitos 

p. 10 2. Auxe e caída do Estado do benestar 

 p. 11 3. Cando os dereitos se frustran

 p. 20 4. Consecuencias da perda de DDSS

p. 24  5. Defensa dos DDSS e construción de cidadanía

 p. 27  6. Si, pódese. Alternativas en marcha

Hai moitas maneiras de matar.

Poden meterte un coitelo na barriga.

Tirarte o pan.
Non te curar dunha doenza.

Meterte nunha casa sen condicións.

Empurrarte até o suicidio.

Torturarte até a morte por medio 

dun traballo.
Levarte á guerra, etc.
Só poucas destas cousas están 

prohibidas no noso Estado.

Bertolt Brecht 

Este Global proponse axudar 

a encontrar respostas a estas 

preguntas, con datos e análises, 

colocando sobre a mesa xuntos 

datos que normalmente nos 

chegan –se nos chegan– de forma 

fragmentaria e sen contextualizar.
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ACTUALIDADE NA AULA

O xOgO
da

crise

Que ten
que facer
o goberno? 

… incrementar o 
investimento público en 
sanidade para corrixir a 

desigualdade?

Oooooohhhh! 
resposta incorrecta! 
era: “a sanidade 

sáenos moi cara, é 
prioritario salvar a 

banca. agora temos 
que recortar as políticas 
públicas e privatizar”.
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