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Introdución

sta guía didáctica foi elaborada no marco do proxecto EpDLab III,
desenvolvido por Agareso no curso 2017-18. Neste proxecto participaron cinco centros galegos de Educación Secundaria e a escola
de Montecristo, de El Salvador. A fi nalidade desta guía é compartir o resultado do noso traballo de deseño e de dinamización para que poida ser
replicado, adaptado ou modificado por outros centros educativos, así
como por organizacións sociais e asociacións que desenvolvan accións de
Educación para o Desenvolvemento.
O conxunto de actividades propostas foron ideadas para grupos de
20-25 rapazas e rapaces entre os 12 e os 16 anos de idade. Todas as actividades teñen un carácter práctico e requiren un acompañamento activo
dos grupos.
A guía está composta por un total de 9 unidades didácticas, cada unha
delas adicada a unha temática relacionada coa Comunicación polo Cambio Social, que será traballada a través dunha ferramenta tecnolóxica e
dunha narrativa audiovisual propia da comunicación na rede. Cada unidade vén acompañada polo material utilizado nos obradoiros impartidos
por Agareso, na forma de documentos anexos.
O itinerario didáctico divídese en 3 grandes bloques de contidos, cada
un deles correspondente cun trimestre lectivo:
1/ Igualdade e inclusión social
2/ Interculturalidade
3/ Relacións Norte-Sur
O proxecto EpDLab busca promover a reflexión colectiva sobre a desigualdade social dende unha perspectiva mediática, así como fomentar
o pensamento crítico e motivar a expresividade e a responsabilidade no
uso das redes sociais. No desenvolvemento dos obradoiros, traballaremos dende habilidades comunicativas (como a lectura, a compresión
ou a expresión oral e escrita) ata outras competencias sociais e cidadás,
pasando, obviamente, polo traballo con competencias tecnolóxicas e de
tratamento da información.
EpDLab conta cunha páxina web propia, EpDLab.gal, na que están recollidos os resultados de todos os obradoiros dende o inicio do proxecto, no
curso 2015-16.
Tamén se pode seguir o proceso completo na sección do Blog, onde,
tanto docentes como alumnado, compartimos a nosa experiencia a modo
de bitácora. Podedes ver máis sobre o proxecto nas redes sociais, baixo a
etiqueta #EpDLab.

Equipo:
María Lobo e Roi Guitián: deseño do proxecto, contidos e docencia dos
obradoiros.
Lorena Seijo e Sonia Díaz: deseño e coordinación do proxecto.

Aviso Legal
Esta guía foi elaborada e posta en práctica no marco do “EpDLab:
Laboratorio de Educación para o Desenvolvemento”, un proxecto
de Agareso desenvolvido co apoio de Cooperación Galega, da
Xunta de Galicia.
Esta publicación foi producida baixo unha
licenza Creative Commons CC BY SA
Podes:
••Compartir: copiar e redistribuír o material en cualquera medio
ou formato
••Adaptar: remesturar, transformar e elaborar para a publicación doutro material.
Sempre e cando sigas os termos da licenza, non se revocarán
estas liberdades.
Podes atopar máis información sobre o proxecto en EpDLab.gal.

GUIA DE OBRADOIROS do proxecto EpD_LAB
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IGUALDADE e INCLUSIÓN SOCIAL

SESIÓN 1
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nos medios:
dobraxes con MadLipz
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fotografía e representación
da identidade

SESIÓN 3
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a ficción e a non ficción:
micro-vídeos #StopBulos
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BLOQUE 1:

IGUALDADE
E INCLUSIÓN
SOCIAL

1. Sexismo e roles de
xénero nos medios I
CONTIDOS
Esta sesión é a primeira de dúas adicadas á igualdade e á
construción do xénero nas narrativas dos medios de comunicación, para reflexionar sobre como afecta isto ás relacións
sociais na nosa vida cotiá.
Comezaremos falando de identidade de xénero: que é?
Como se constrúe? Como nos afecta? Falaremos tamén de
estereotipos e do impacto que teñen en todas as persoas,
sen que moitas veces sexamos conscientes. Centraremos
o segundo bloque de contidos nos medios de comunicación e na responsabilidade que teñen nesta construción de
roles. Poñeremos o foco sobre a prensa deportiva e, a través
dela, falaremos de desigualdade, machismo ou sexismo. Por
último, traballaremos coa fotografía para reivindicar a liberdade na representación dos xéneros, comezando pola nosa
propia representación nas redes, e construiremos imaxes con
textos pola igualdade.

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAMedios:
››Móbiles con conexión a Internet,
ordenador conectado a Internet
(só un para profe) e proxector.
››Fotografías de noticias deportivas.
››Siluetas “masculina” e “feminina”
impresas e dúas cartolinas.

AAFerramentas web:
››Phonto: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.youthhr.
phonto&hl=es

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
••Formar e sensibilizar ao alumnado en contra do sexismo en
todas as súas formas, recoñecendo as expresións que promoven a igualdade das persoas, sexa cal sexa o seu xénero.
••Identificar as actitudes e as accións machistas presentes
nas expresións culturais, así como na nosa vida cotiá.
••Fomentar unha actitude crítica e activa cara ás manifestacións sexistas, especialmente con aquelas expresións artísticas creadas dende a desigualdade entre mulleres e homes.
••Achegar ao alumnado a creatividade audiovisual como
estratexia para a comunicación en positivo, para a denuncia da desigualdade e para a reivindicación da igualdade
de xénero.
••Motivar ao alumnado a desenvolver a súa expresividade
mediante ferramentas e formatos innovadores.
••Descubrir novas técnicas audiovisuais e poñer en valor o
son como recurso narrativo e expresivo.
DURACIÓN: 100 minutos.

AAVídeos:
››“Always #LikeAGirl”: https://www.
youtube.com/watch?v=HI49CsVG_
tw&feature=youtu.be
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DINÁMICA DE TRABALLO
Actividade 0. O punto de partida (20’)
••Presentación e descrición do proxecto, dos centros participantes e das actividades. (10’)
••Realización de enquisa previa entre o alumnado. (10’)
Como ferramenta para avaliar o proxecto e o seu impacto
nos grupos participantes, recomendamos realizar unha
enquisa antes de comezar a traballar, co obxectivo de
identificar coñecementos, actitudes e habilidades. Para
isto, utilizamos os formularios abertos de Google Forms,
como este.

Actividade 1. Identidade de xénero (25’)
Traballaremos sobre a identidade de xénero: que é e como
se constrúe. Decubriremos como esta identidade non deixa
de ser unha construción social que moitas veces conduce a
reforzar estereotipos de xénero.

1.1 Que é a identidade de xénero.
Traballo en grupos: división da aula en dous grupos.
••Cada grupo ten unha cartolina. Nunha das cartolina hai
pegada unha silueta “masculina” e na outra unha silueta
“feminina”.
••Seguindo a técnica do brainstorming, anotaremos na
cartolina que características consideran propias de cada
xénero: que cualidades, actitudes e outros adxectivos sirven para definir aos homes? Anotámolos xunto a silueta
masculina. E cales ás mulleres? Anotámolos xunto á figura
feminina.
••En grupo-clase xuntámonos. Collemos as cartolinas e
agora despegamos as siluetas para cambialas de cartolina. Vemos se as características apuntadas seguen funcionando, é dicir, comprobamos se as cualidades asignadas a
un e outro sexo son intercambiables.
••Durante a posta en común aproveitamos para falar de que,
realmente, as diferenzas que pensamos que existen non
son tales, senón que na maioría dos casos son estereotipos. Ao mesmo tempo, aquí comezamos a traballar sobre
conceptos como “sexo”, “xénero” e “identidade sexual”

1.2 Roles de xénero
Rematamos esta parte vendo o vídeo da campaña #LikeAGirl
e compartindo en grupo como afectan os roles de xénero ao
noso día a día: https://www.youtube.com/watch?v=HI49CsVG_
tw&feature=youtu.be

11

Actividade 2. Construción de xénero
nos medios de comunicación (25’)
2.1 Prensa deportiva e mulleres
Traballo en grupos: división da aula en dous grupos.
••Repártese unha fotografía por grupo. Estas fotos están
sacadas de noticias deportivas nas que a protagonista é
unha muller. Os grupos só teñen a foto, non teñen aínda o
texto que a acompaña nin o medio ao que pertencen.
••Pedimos que, vendo a fotografía, propoñan adxectivos
para esa muller ou esas mulleres: esforzo, traballo, beleza...
Se non as coñecen, podemos explicarlles algo sobre quen
son e sobre a súa traxectoria profesional.
••Finalmente, en grupo-clase, poñemos en común as conclusións de cada grupo pequeno. Cando cada grupo
remata a súa exposición, proxectamos a noticia completa
que acompañaba ás fotos. Analizamos e debatimos sobre
o tratamento da muller na información deportiva e compartimos as nosas sensacións, valorando de que maneira
os relatos mediáticos poden influír na construción da nosa
identidade.

2.2 Aclarando conceptos
Facemos un repaso por algúns conceptos clave relacionados
coas actividades anteriores como machismo, feminismo ou
sexismo.
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Actividade 3. Fotografías
pola Igualdade (30’)
••Por parellas ou grupos de 3 como máximo, temos que
elaborar unha peza gráfica que sexa unha mensaxe pola
igualdade.
••Amosamos algúns exemplos semellantes aos que publica
FeminaHip na súa conta de Instagram, unha asociación
tanzana que traballa en igualdade de xénero e saúde reproductiva e sexual: https://www.instagram.com/feminahip/
••Para facer as fotos con mensaxe poden empregar a app
Phonto ou calquera outra que permita escribir textos
sobre as fotografías. Nós eliximos Phonto porque permite
utilizar unha gran variedade de tipografías gratuítas.
••Compartimos os traballos. No noso caso, o alumnado
envía as fotografías por Whatsapp ou por email.

Para ver o resto de traballos feitos
polo alumnado de EpDLab, visita a
web e busca no menú as etiquetas
correspondentes á temática e ao
xénero narrativo desta unidade.

PARA
%%MATERIAIS
DESCARGAR
Presentación: http://bit.ly/
EpDLab17-18_01_presentacion
Actividade 2: http://bit.ly/
EpDLab17-18_01_Actividade

2. Sexismo e roles de
xénero nos medios II
CONTIDOS
Nesta sesión abordaremos a educación pola igualdade de
xénero a partir da identificación dos roles sexistas que as
mulleres e os homes ocupan nos medios de comunicación.
Cantos protagonistas son masculinos e cantos son femininos?
E cales son os seus roles, quen son heroes ou heroínas e quen
son vítimas? A partir do visionado de fragmentos dalgunhas
películas, así como da representación de ambos xéneros na
publicidade, en series e en programas de televisión, debateremos sobre a construción do xénero nas narrativas mediáticas. Na segunda parte da sesión, traballaremos co humor
como técnica para darlle a volta a estes roles, reescribindo os
diálogos e gravando unha dobraxe propia na que denunciar
o sexismo no cine, ao tempo que visibilizar o impacto destas
narrativas na nosa realidade diaria.

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAMedios:
›› Móbiles con conexión a Internet,
ordenador conectado a Internet
(só un para profe) e proxector.

AAFerramentas:
››MadLipz, unha app para facer
dobraxes sobre breves fragmentos
de vídeo: http://madlipz.com/
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
••Formar e sensibilizar ao alumnado en contra do sexismo
en todas as súas formas, recoñecendo as expresións que
promoven a igualdade das persoas sexa cal sexa o seu
xénero.
••Identificar as actitudes e as accións machistas presentes
nas expresións culturais, así como na nosa vida cotiá.
••Fomentar unha actitude crítica e activa cara ás manifestacións sexistas, especialmente con aquelas expresións
artísticas feitas dende un imaxinario social baseado na
desigualdade entre mulleres e homes.
••Achegar ao alumnado á creatividade audiovisual como
estratexia para a comunicación en positivo, para a denuncia e para a reivindicación da igualdade de xénero.
••Motivar ao alumnado a desenvolver a súa expresividade
mediante ferramentas e formatos innovadores.
••Descubrir novas técnicas audiovisuais e poñer en valor o
son e os diálogos como recursos narrativos e expresivos.
DURACIÓN: 100 minutos.

AAVídeos:
››Prométeme una cosa”, fragmento
da serie “El Barco”: https://youtu.
be/gXx_wFSJ0fY
››“Niños vs Moda”: https://youtu.be/
LlShHeU2qU4
››Recopilación de entrevistas de
Pablo Motos a mulleres en “El Hormiguero”: https://www.youtube.

com/watch?v=WypdNw-FcKo&feature=youtu.be

DINÁMICA DE TRABALLO
Actividade 1. A representación do xénero (25’)
Observaremos a representación do xénero nos medios de comunicación,
comezando polo discurso publicitario, para analizar como se representan
homes e mulleres na publicidade de varias marcas de roupa.

1.1 Imaxes, actitudes e sentimentos: a publicidade.
Práctica adaptada da actividade “Niños vs Moda”, de Yolanda Domínguez
(http://www.yolandadominguez.com/project/ninos-vs-moda/)
Traballo en grupos pequenos de 4 ou 5 persoas. Cada grupo ten dúas
fotografías publicitarias, nunha hai mulleres e noutra hai homes. Mirádeas
en grupo e respondede a estas preguntas:
1) Facede unha breve descripción das imaxes. Que fan as modelos e os modelos? (accións, verbos)
2) Como credes que se sinten? Que atitudes reflicten? (adxectivos)
3) Que sensacións vos transmiten? (emocións)

Posta en común das conclusións de cada grupo e proxección dun fragmento de “Niños vs Moda”: https://youtu.be/LlShHeU2qU4

1.2 Representación dos xéneros e roles na sociedade: a televisión
Exposición de contidos: baseándonos no exercicio que vimos de facer,
analizamos en grupo-clase as emocións asociadas a cada xénero e a
influencia destas representacións na nosa vida cotiá. Durante o desenvolvemento desta actividade, recordamos e reforzamos os conceptos da
sesión anterior: machismo, feminismo, sexismo, xénero, roles e estereotipos de xénero.
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Actividade 2. As mulleres nos medios:
cousificación e violencia de xénero. (25’)
Analizamos o rol que desenvolven as mulleres nos programas
de televisión, ao tempo que traballamos sobre os conceptos de “cousificación”, “muller floreiro” e “sexualización” do
xénero feminino.
Exposición de contidos e debate en grupo-clase (reflexión
colectiva acompañada pola persoa docente, seguindo a presentación que se pode descargar no anexo ao final desta unidade):
••Observamos e debatimos sobre o lugar das mulleres nos
programas de televisión e nas revistas, reflexionando
sobre os procesos que as colocan nun papel pasivo e
secundario, marcado pola súa relación cos homes.
••Exploramos diversos contidos que xeraron un amplo
debate nas redes no seu momento, como algunhas entrevistas a mulleres na televisión.
••Analizamos como se traslada esta representación ao rol
das mulleres na información, principalmente nas noticias
sobre violencia e asesinatos machistas, para reflexionar
sobre o tratamento mediático destes feitos.
••Traballamos sobre a relación entre a cousificación, a
representación mediática e a violencia machista.
NOTA: Neste último punto sempre falamos co profesorado
por se houbera entre o alumnado alguén que vivira situacións
de violencia machista no seu propio ámbito familiar, chegado
o caso adaptamos esta parte da sesión ás necesidades do
alumnado en concreto.

Actividade 3. O amor romántico: afecto ou violencia? (20’)
3.1 O amor nas noticias sobre violencia de xénero.
Exposición de contidos e debate en grupo-clase: continuando co traballo da Actividade 2, falamos
do tratamento informativo que fan os medios dos casos de violencia machista e do papel que “o
amor romántico” xoga nestas noticias.

3.2 O amor romántico no cine.
Exposición de contidos e debate en grupo-clase: o papel das mulleres nas películas. Partindo de
algunhas das películas ou series populares, analizamos en grupo a súa representación como personaxes secundarias que se definen segundo a súa relación co home protagonista. Así mesmo,
observamos desde unha perspectiva crítica o papel do “amor romántico” nestas historias e outras
representacións artísticas da violencia machista que chegan a estar normalizadas.

15

3.3 Proxección dun fragmento da serie “El barco”,
chamado “Prométeme una cosa”.
Debate en grupo clase: que acontece nesta escea? Parécenos
romántico? Cal é a mensaxe que este home envía á muller que
o acompaña?

Actividade 4. A dobraxe
subversiva e feminista. (30’)
Traballo en grupos: división en varios grupos de 2 ou 3 persoas.
••Descargamos a app MadLipz e instalámola nos nosos
móbiles (é recomendable que estea previamente instalada antes da sesión)
••Eliximos un vídeo e redactamos os diálogos en clave feminista, de denuncia da violencia machista e/ou de reivindicación dunha nova representación das mulleres no cine.
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Para ver o resto de traballos feitos
polo alumnado de EpDLab, visita a
web e busca no menú as etiquetas
correspondentes á temática e ao
xénero narrativo desta unidade.

PARA
%%MATERIAIS
DESCARGAR
Presentación: http://bit.ly/
EpDLab17-18_02_presentacion
Actividade 1: http://bit.ly/
EpDLab17-18_02_Actividade

3. Obxectividade e
subsectividade:
#StopRumores
CONTIDOS
Nesta sesión traballaremos sobre o discurso dos medios dende a perspectiva da subxectividade,
marcado polos prexuízos que definen aos colectivos minoritarios, ben sexa por país de procedencia,
raza, relixión ou condición socio-cultural. Introduciremos un novo concepto: os bulos ou fake news,
reflexionando sobre o papel da subxectividade na construción de relatos ficticios que parecen verdade, que fomentan o discurso de odio e os rumores cara as persoas máis vulnerables. Analizaremos
diferentes noticias difundidas tanto en prensa escrita como na rede, e traballaremos cos conceptos
de información, opinión, realidade, ficción e non-ficción, así como sobre o uso de certos recursos
narrativos para falar de comunidades minorizadas. Investigaremos diferentes rumores recorrentes
na nosa sociedade e contrastarémolos con datos e estadísticas oficiais, para saber canto hai de
certo ou de bulo detrás desas afirmacións.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
••Sensibilizar sobre os prexuízos que determinan a nosa
relación coas persoas doutro país, raza ou condición
socio-cultural, e ser conscientes de como estas valoracións determinan a nosa visión da realidade.
••Coñecer os recursos que manexan os discursos informativos para presentar unha visión subxectiva e sesgada da
realidade, baixo a etiqueta de información obxectiva e
non mediada.
••Fomentar unha actitude crítica e activa cara ao respecto
á diferenza e cara ás actitudes xenófobas que se agochan
tras o discurso xeral dos medios.
••Analizar e coñecer algunhas das formas máis comúns de
difundir informacións falsas e como estas inciden especialmente nos colectivos máis vulnerables.
••Motivar ao alumnado para desenvolver a súa expresividade mediante ferramentas e formatos innovadores.
••Achegar o uso de Youtube como plataforma para a
liberdade de expresión e a información plural e diversa,
introducindo figuras de xornalistas que usan o formato
youtuber para informar, educar ou defender os DDHH.
DURACIÓN: 100 minutos.

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAMedios:
››Ordenador con conexión a Internet e proxector.

AAFerramentas:
››Apps para editar vídeo no móbil,
mellor se permiten engadir textos,
emoticonos e efectos de audio
(VivaVideo ou Vimady: https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=es
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DINÁMICA DE TRABALLO
Actividade 1. Realidade ou ficción (30’)
Reflexionamos sobre os discursos e as técnicas narrativas
que achegan veracidade a unha historia, co obxectivo de desenvolver actitudes de lectura crítica e entender o discurso
máis aló dos recursos formais.

1.1 Verdadeiro ou falso?
Traballo en grupos: división en varios grupos de 3 ou 4 persoas.
••Cada grupo ten 4 noticias publicadas en diarios dixitais,
algunhas son falsas, procedentes de publicacións humorísticas, e outras son noticias reais.
••Lede as noticias, reflexionade e debatide, cales son as verdadeiras e cales as falsas? Que vos fai pensar que algunas
son verdadeiras ou non o son?
Posta en común das conclusións en grupo-clase.

1.2 Exposición de contidos
Elementos que compoñen unha noticia xornalística. Recursos
narrativos que achegan veracidade ou sensación de rigor xornalístico a un texto.

Actividade 2. Obxectividade
e subxectividade (30’)
Análise de mensaxes multimedia procedentes de diversos
medios de comunicación, tanto dende o punto de vista textual como das imaxes e dos gráficos, para reflexionar sobre os
conceptos de “obxectividade” e “subxectividade”.
Esta actividade céntrase en coñecer os recursos que
manexan os discursos informativos para presentar unha
visión subxectiva e sesgada da realidade baixo a etiqueta de
información obxectiva e non mediada.

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AARecursos:
››Noticias extraídas de El Mundo
Today:
·· El 92% de la gente que escribe
Jajaja no se ríe de verdad: http://
www.elmundotoday.com/2009/10/
el-92-de-la-gente-que-escribe-jajaen-internet-no-se-rie-de-verdad/
·· Telecinco emite por error ocho
segundos de un documental: http://www.elmundotoday.
com/2010/08/telecinco-emite-por-error-ocho-segundos-de-un-documental/

››Noticias doutros medios:
·· Le retiran el carnet de conducir
y va a la universidad en el jeep
de la Barbie: http://www.elcomercio.es/sociedad/201509/05/
quitan-carnet-conducir-universidad-20150905122738.html
·· Una señora confunde la
espuma del pelo con poliuretano y la lía parda: http://www.
elcorreo.com/bizkaia/gente-estilo/201510/03/confunde-bote-espuma-para-20151003164014.html

››Portadas de xornais:
https://www.huffingtonpost.
es/2012/11/15/portadas-huelga-14n_n_2134890.html (El País, El
Mundo, La Razón, Público)
››Materiais Gráficos de ONGD Andalucia Acoge e o seu proxecto Stop
Rumores impresos: http://stoprumores.com/recursos/
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2.1 Información e argumentación
NOTA: antes de comezar este exercicio, explicamos qué é unha
folga, quen a convoca e por que, que son os sindicatos e cando
podemos considerala un éxito ou non.

Traballo en grupos pequenos de 3 ou 4 persoas.
••Cada grupo ten a portada dun xornal diferente. Todas
estas portadas foron publicadas no mesmo día e falan do
mesmo feito: a folga xeral do ano 2012.
••Observade as portadas e debatide no voso grupo: a folga
tivo seguimento desexado ou non? Foi un éxito ou un fracaso? Houbo violencia?
••Posta en común das conclusións.
••Debate en grupo-clase: expoñemos e defendemos os
nosos argumentos sobre o desenvolvemento da folga.

2.2 Obxectividade e subxectividade.
Exposición de contidos: definir ambos conceptos e aprender a
recoñecer a subxectividade da xornalista ou do xornalista nas
súas narracións sobre a realidade, analizando a impronta da
nosa experiencia e da nosa visión do mundo nas nosas narracións sobre a realidade, así como as características do medio
que o publica (medios de comunicación como empresas) .
Diferencias entre descrición obxectiva e valoración
(análise da linguaxe): analizar como as noticias están sempre escritas dende un punto de vista que, no caso da prensa
deportiva, é maioritariamente masculino, ou no caso de noticias que afectan a outros colectivos culturais faise dende a
nosa propia cultura.
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2.3 Bulos e rumores: unha imaxe vale máis que mil
palabras?
Exposición de contidos: centrámonos no poder da imaxe nos
relatos mediáticos.
Utilizamos o exemplo dunha publicación do verán de 2017,
que deu pé a moitas mensaxes islamófobas e racistas e que
foi compartida, ademais, por diferentes xornalistas e xornais.
Nesta parte, traballamos o pensamento crítico para recoñecer os elementos que poden contribuír á difusión de mensaxes de odio nas redes.

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAVídeos:
››Moha Gerehou, xornalista e activista de SOS Racismo “Cinco ideas
sobre el racismo que no tienen
mucho sentido”: https://www.
youtube.com/watch?v=HkAzCor2sU0&feature=youtu.be

2.4 Xornalistas e Youtubers
Proxectamos o vídeo “Cinco ideas sobre el racismo que no
tienen mucho sentido”, do xornalista Moha Gerehou, e achegamos ao alumnado outros exemplos similares de activistas
contra o racismo e polos DDHH

Actividade 3. Rumores e realidades:
un traballo de investigación (40’)
3.1 Traballo de investigación
Para esta actividade, recomendamos buscar os materiais na
web de Stop Rumores e imprimir aqueles cos que desexemos
traballar.
Traballo en grupos pequenos de 3 ou 4 persoas.
••Lemos en grupo-clase 6 rumores que están bastante
estendidos sobre as persoas migrantes. Preguntamos ao
alumnado se cren que son verdadeiros, falsos ou simplemente se hai algo de verdade detrás destas afirmacións.
••En función das respostas anteriores, repartimos os materiais gráficos impresos de “Stop Rumores” que responden
a cada unha desas afirmacións. O traballo consiste en
contrastar o rumor asignado cos datos ofrecidos por esta
web, e comprobar as fontes de ditas afirmacións.
••Poñemos en común as conclusións de cada grupo.
••Cada un destes grupos debe elaborar o guión dun vídeo
para explicar as súas conclusións, seguindo o formato do
que vimos na actividade 2.4
••O vídeo gravarase cos seus móbiles, pode editarse con
calquera das app previstas e debe incluír ao final o hashtag #StopRumores
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Para ver o resto de traballos feitos
polo alumnado de EpDLab, visita a
web e busca no menú as etiquetas
correspondentes á temática e ao
xénero narrativo desta unidade.

PARA
%%MATERIAIS
DESCARGAR
Presentación: http://bit.ly/
EpDLab17-18_03_presentacion
Actividade 1: http://bit.ly/
EpDLab17-18_03_actividade_1
Actividade 2: http://bit.ly/
EpDLab17-18_03_actividade_2

BLOQUE 2:

INTERCULTURALIDADE

4. A linguaxe importa:
Memes para
chamar as cousas
polo seu nome
CONTIDOS
Nesta sesión imos traballar unha das bases da comunicación para o desenvolvemento: as claves para unha linguaxe
inclusiva e non discriminatoria nas mensaxes dos medios de
comunicación. Para isto, analizaremos diferentes contidos
publicados ao redor dun mesmo acontecemento e descubriremos as emocións que veñen asociadas a un determinado
discurso narrativo. O tema elixido é a migración e a súa presenza nos medios informativos, logo reflexionaremos sobre
os recursos utilizados nas narracións mediáticas onde diversos colectivos son estereotipados e prexulgados. Finalmente,
adoptaremos unha actitude activa e construtiva para crear
mensaxes en formato meme que reivindiquen a comunicación pola igualdade e o respecto á diversidade cultural.
DURACIÓN: 100 minutos.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAMedios:
››Ordenador con conexión a Internet e proxector, móbiles ou ordenadores con conexión a Internet.

AAFerramentas:
››App para buscar e compartir gifs:
Giphy ou similar.
››Buscador de gifs na web: http://
www.reactiongifs.com/
››App para a creación de memes:
Meme Generator, Meme Creator, ou
similar.

••Traballar as habilidades de lectura crítica cara aos contidos informativos e a súa relación coa nosa realidade
socio-cultural.
••Coñecer os elementos que compoñen as mensaxes
mediáticas e as súas funcións na elaboración de relatos
informativos.
••Fomentar unha actitude aberta e inclusiva cara á diversidade socio-cultural, ao fenómeno migratorio e ás causas
da desigualdade.
••Achegar ao alumnado as novas estruturas narrativas propias da web e a súa potencialidade para a participación e
o cambio social.
••Motivar ao alumnado para desenvolver a súa expresividade mediante ferramentas e formatos innovadores.

››Web para a creación de memes:
http://www.imagechef.com
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DINÁMICA DE TRABALLO
Actividade 1. As palabras
e as emocións (30’)
Reflexionamos sobre a linguaxe como ferramenta para identificar a realidade que nos rodea e, polo tanto, para transmitir
os nosos sentimentos respecto a ela.

1.1 Prexuízos e termos pexorativos.
Proxección: Rosa Díez e os galegos https://www.youtube.com/
watch?v=HPgWFmnxDHk
Unha vez escoitado o vídeo, apuntade nun papel as emocións que vos espertan palabras escoitadas no vídeo.
O significado das palabras “prexuízo” e “pexorativo”: buscamos o seu signifcado nun diccionario online (http://academia.gal/)

1.2 Micronarrativas e linguaxes da web: os GIFS
••Que é un gif, cal é a súa orixe, e como se utiliza na web e
nas redes sociais.
••Baseándonos nas emocións anotadas despois de escoitar o vídeo (1.1), buscamos e compartimos un gif que as
represente empregando a app Giphy ou á web http://www.
reactiongifs.com/.
••Compartimos os gifs para colgalos posteriormente nun
mesmo post. Este exercicio serve para destacar como a
linguaxe pode levar implícitos prexuízos e como podemos
usar os gifs para dar unha resposta colectiva divertida,
contundente e respectuosa.

AARecursos:
››Contidos informativos sobre o
conflito social na fronteira española con Marrocos:
·· 14 inmigrantes protagonizan el
primer salto de la valla de Melilla
de 2015: http://politica.elpais.
com/politica/2015/01/09/actualidad/1420814300_756873.html
·· La Guardia Civil aborta un
nuevo asalto masivo a la valla
de Melilla: http://www.elcorreo.
com/bizkaia/politica/201502/01/
varios-cientos-inmigrantes-intentan-20150201135118-rc.html
·· Récord de saltos en la valla:
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/29/5568aa3aca4741d5318b45a2.html
·· Una treintena de inmigrantes
entran en Melilla en un nuevo
asalto a la valla: https://www.
lavozdegalicia.es/noticia/
espana/2015/02/19/treintena-inmigrantes-entran-melilla-nuevo-salto-valla/00031424329487777181478.
htm
·· La Guardia Civil y Marruecos evitan
que 400 inmigrantes salten la valla
de Melilla:
·· http://www.elmundo.es/espana/2015/05/01/5543a6c0e2704e3d458b457e.htm
·· Zoido “La Cárcel de Archidona
tiene mejores condiciones que
cualquier CIE” http://www.elnortedecastilla.es/nacional/zoido-carcel-archidona-20171127131910-ntrc.
html
·· Detenido un marroquí en Vilar de
Santos (Ourense) con varias prendas de ropa falsificadas:
·· http://www.20minutos.es/noticia/2566334/0/detenido-marroqui-vilar-santos-ourense-con-varias-prendas-ropafalsifcadas/
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Actividade 2. A linguaxe
dos medios (30’)
Análise de mensaxes multimedia procedentes de diversos
medios de comunicación, tanto dende o punto de vista textual como da imaxe e dos gráficos, para descubrir e recoñecer
as emocións asociadas ao uso dunha linguaxe determinada.

2.1 O discurso: o contido das mensaxes, o contexto e os
recursos narrativos.
Traballo en grupos pequenos de 4 ou 5 persoas (non todos os
grupos teñen a mesma noticia)
••Cada grupo ten unha noticia co texto difuminado, no que
só se poden ler unhas cantas palabras.
••Segundo estas palabras, cal pensades que é a temática da
noticia? De que fala o texto?

2.2 As imaxes como recurso expresivo e narrativo.
Traballo nos mesmos grupos do exercicio anterior.
••Cada grupo ten unha fotografía.
••Se foran fotogramas extraídos dunha película, segundo a
vosa impresión, que película sería? Cal é a historia? É un
drama, unha comedia, unha de acción?

2.3 Posta en común: a linguaxe importa
••Retomamos as respostas de cada grupo e compartímolas
en grupo-clase. Analizamos a linguaxe informativa asociada ás migracións: “avalancha”, “ilegais”, “sen papeis”...
e como esta linguaxe conduce a ver ás persoas migrantes
como “inimigos”. Facemos o mesmo exercicio coas fotos
e cuestionamos se habería outro tratamento posible da
mesma realidade.
••Rematamos definindo “sensacionalismo” nos medios e
vemos o vídeo “Zombies” da Red Acoge: https://youtu.be/
Qbu6RhWcB_U

AAVídeos:
››Rosa Díez e os galegos
https://www.youtube.com/
watch?v=HPgWFmnxDHk
››Corta con las etiquetas (Red
Acoge): https://youtu.be/
zCc2yKyuEMY
››Zombies, esto no es Hollywood
(Red Acoge): https://youtu.be/
Qbu6RhWcB_U
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Actividade 3. A linguaxe para a
inclusión e a igualdade social (10’)
3.1 Radio-xornal: adxectivos, calificativos e prexuízos
(práctica replicada da campaña Inmigracionalismo, da
Red Acoge)
Traballo en grupo-clase.
••Dúas persoas voluntarias lerán unha noticia modificada da
sección de sucesos dun xornal nacional (“Diario 20 minutos”), e serán gravadas por outra persoa voluntaria para
facer de técnico de audio. O resto da clase debe escoitar e
intentar atopar algo incorrecto na noticia.
••Posta en común: que cousas escoitamos que nos resultaran estrañas ou erróneas na noticia deste radioxornal?
••As mesmas persoas que leron a noticia modificada, len
agora a noticia orixinal: cales son os adxectivos e calificativos utilizados? Cal é o seu valor no relato? Son necesarios?
••Proxección: Corta con las etiquetas (https://youtu.be/
zCc2yKyuEMY), da Red Acoge.

Actividade 4. A linguaxe para a
inclusión e a igualdade social (30’)
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4.1 Exposición de contidos:
Análise e reflexión sobre a linguaxe utilizada nas noticias das
actividades anteriores e dos recursos narrativos que axudan
a construír estereotipos socio-culturais, así como das emocións e os comportamentos sociais asociados ás palabras. En
paralelo, traballamos na exposición de recomendacións para
unha linguaxe inclusiva, que fomente a igualdade e o desenvolvemento, como manifestación dunha sociedade xusta e
libre de prexuízos.

4.2 Micronarrativas e linguaxes da web: os memes .
••Que é un meme, como se poden crear e como se utilizan
na web e nas redes sociais.
••A partir das conclusións extraídas ao longo do obradoiro
elaboraremos, en grupos de 2 ou 3 persoas, memes nos
que fagamos as nosas recomendacións aos medios de
comunicación para que usen unha linguaxe inclusiva e
non discriminatoria. Para a creación dos nosos propios
memes, utilizaremos á app Meme Generator ou a web
http://www.imagechef.com.

Para ver o resto de traballos feitos
polo alumnado de EpDLab, visita a
web e busca no menú as etiquetas
correspondentes á temática e ao
xénero narrativo desta unidade.

PARA
%%MATERIAIS
DESCARGAR
Presentación: http://bit.ly/
EpDLab17-18_04_presentacion
Actividade 2.1: http://bit.ly/
EpDLab17-18_04_actividade_2_1
Actividade 2.2: http://bit.ly/
EpDLab17-18_04_actividade_2_2

5. Comunicación
en positivo
contra o racismo
CONTIDOS
Nesta sesión traballaremos cunha das manifestacións da
exclusión social: o racismo. Farémolo incidindo no concepto
de estereotipos, como simplificacións da realidade que unha
vez naturalizadas conducen a asentar prexuízos e a xerar
actitudes discriminatorias cara aos diferentes colectivos
minoritarios. Centrámonos no pobo xitano, dado que temos
detectado que, mentras que con outros grupos culturais e
raciais o alumnado ten bastante claros os conceptos, non é
así cando falamos do pobo xitano. Por último, no obradoiro
faremos slogans, frases en formato gif que promovan un trato
respectuoso cara a todos os colectivos.

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAMedios:
››Móbiles con conexión a Internet,
ordenador conectado a Internet
(só un para profe) e proxector.

AAFerramentas:
››App para a elaboración de textos
animados en formato gif: Legend

DURACIÓN: 100 minutos.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
••Formar e sensibilizar ao alumnado en contra do racismo
e a xenofobia en todas as súas formas, recoñecendo as
expresións que promoven a igualdade das persoas sexa
cal sexa a súa orixe, cultura, raza ou relixión.

AARecursos:
››Contidos informativos e noticias
relacionadas con conflitos entre
persoas xitanas e conflitos entre
persoas non xitanas:

••Identificar as actitudes e as accións xenófobas, así como
ser capaces de construír propostas activas cara a erradicación destas actitudes e accións discriminatorias.

·· http://sevilla.abc.es/andalucia/
malaga/sevi-familia-fallecidos-reyerta-coin-reparten-propiedades-clan-rival-201801140836_noticia.html

••Fomentar unha actitude crítica e activa cara ás manifestacións racistas, especialmente con aqueles estereotipos
pexorativos cara as minorías culturais.

·· http://www.diariovasco.com/bajodeba/eibar/investigan-multitudinaria-pelea-20171127175300-nt.html

••Achegar ao alumnado á creatividade como estratexia para
a comunicación en positivo, a denuncia e a reivindicación
da igualdade.

››Materiais gráficos da campaña
Partir de Cero, da Fundación
Secretariado Gitano: https://www.
partirdecero.org/ (usaremos as
fotografías de persoas con testemuñas sobre a súa experiencia)

••Motivar ao alumnado a desenvolver a súa expresividade
mediante ferramentas e formatos innovadores.
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DINÁMICA DE TRABALLO
Actividade 1. Intro (10’)
••Introducimos e aclaramos conceptos como raza, racismo
e xenofobia.

AARecursos:

••Proxección: en grupo-clase, vemos a curtametraxe “For
The Birds”: https://youtu.be/T63MCogI4sM

››Contidos informativos sobre a
integración de persoas xitanas no
mundo laboral:

•• Analizamos esta curta observando os diferentes comportamentos dos paxaros pequenos: sorpresa, rexeitamento, burla...

·· https://www.eldiario.es/desalambre/integracion/empleo-gitanos-FSG_0_149785742.html

••Volvemos falar sobre o racismo e a xenofobia a partir da
curtametraxe.

Actividade 2. Prexuízos e
minorías culturais (20)’
Neste bloque imos traballar os prexuízos existentes na sociedade ou mesmo na aula con respecto ao pobo xitano. O
alumnado non deberá saber que falamos do pobo xitano ata
o final, xa que queremos traballar con sentimentos anti-racistas e anti-xenófobos para aplicalos finalmente á nosa relación
coas persoas xitanas.

2.1 Discriminación e igualdade de oportunidades.
Como nos sentiríamos nós ao sufrir discriminación? Comezamos traballando a empatía a partir dunha serie de imaxes.
••Proxectamos as fotografías extraídas da campaña Partir
de Cero, da FSG; estas imaxes deben ser modificadas previamente, de xeito que a figura da persoa e o seu nome
estean desenfocados, só se pode ler a súa testemuña.
••Cada alumna e cada alumno, de forma individual, ten
un papel no que debe escribir cales serían os seus sentimentos no caso de vivir as situacións de discriminación
proxectadas.

2.2 Estereotipos e realidades
••Proxectamos as fotografías que acompañan as noticias
sobre a integración das persoas xitanas no mundo laboral, xunto cunha frase seleccionada das súas declaracións
(insistimos en que neste punto, o alumnado aínda non
debe saber que se trata de persoas xitanas)
••Cada alumna e cada alumno, de forma individual, a modo
de brainstorming, ten un papel no que debe escribir
adxectivos ou sustantivos que lles suxiran eses retratos e
as frases seleccionadas. Por exemplo: esforzo, xustiza, loitadora, tenaz...

·· http://www.elmundo.es/papel/
lideres/2018/01/05/5a4bb02bca47410a298b4575.html
·· http://www.expansion.com/fueradeserie/personajes/2017/10/03/59a68763ca4741bf078b461d.html
·· https://www.eldiario.es/andalucia/
enclave_rural/gitano_0_277872927.
html

AAVídeos:
››For the birds”, curtametraxe de
animación: https://youtu.be/
T63MCogI4sM
››“Telebasura no es Realidad”,
vídeo de la campaña por el día de
pueblo gitano del año 2016 de la
Fundación Secretariado Gitano.
https://www.youtube.com/watch?v=J2FRWcT9jiI&feature=youtu.
be&t=28
››“La pregunta de Samuel”, vídeo de
la campaña por el día de pueblo
gitano del año 2017 de la Fundación Secretariado Gitano. https://
youtu.be/woKPB7tXP5g
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Actividade 3. As persoas
xitanas nos medios (20’)
Esta actividade ten o obxectivo de traballar sobre os recursos utilizados polos medios de comunicación para retratar a
un colectivo en concreto. Esta representación inflúe na nosa
percepción da realidade e na nosa relación con esas persoas.
Para iso, traballaremos coa información a través dos xornais
e co entretemento nos programas de televisión.
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3.1 Noticias desenfocadas.
Para este exercicio convén ter os materiais de prensa impresos, contando con dúas versións: unha na que aparecen
borrosas moitas palabras (1) e outra versión na que deixamos
á vista certas palabras clave (2) (estes materiais pódense descargar dende o link de anexos, ao final da unidade)
Traballo en grupos pequenos de 2-3 persoas.
••Repartimos as noticias (1). Cada grupo ten dúas noticias e
deben debatir sobre se son a mesma ou non, e sobre cal
cren que é o feito principal dos textos.
••Nun segundo paso, repartimos as mesmas noticias pero
esta vez as copias amosan máis información (2). Pedímoslles que apunten quen protagonizou cada unha das noticias
e se, despois de velas, confirman as súas hipóteses de antes.

••Resolvemos o exercicio proxectando na pantalla as noticias completas. Ambas falaban de disputas na rúa pero
nunha delas os protagonistas eran persoas xitanas o na
outra non. Vemos como as noticias protagonizadas por
poboación xitana teñen unha linguaxe propia: literaria,
emocional, sensacionalista, que non aparece na outra
noticia. Identificamos ademais termos lingüísticos asociados directamente á narrativa sobre o pobo xitano:
reyerta, clan, etc... Como consecuencia, a discriminación
e a desigualdade social trátase como un relato de mitos e
folklore, impregnados de estereotipos e prexuízos.

3.2 Telebasura no es Realidad.
Neste bloque continuamos falando de como os medios constrúen un imaxinario simplista baseado en estereotipos sobre
a realidade do pobo xitano.
••Vemos un pequeno fragmento de dous programas televisivos ou simplemente falamos de si os coñecen. Representan estas familias ás case 700.000 persoas xitanas que
viven en España? Que estereotipo transmiten do colectivo?
••Proxección: #TeleBasuraNoEsRealidad https://www.youtube.com/watch?v=J2FRWcT9jiI&feature=youtu.be&t=28
••Que sabemos e que descoñecemos da poboación xitana a
partir da imaxe que se crea nos medios?

Actividade 4. Estereotipos
e discriminacións (25’)
Ao final da actividade 3, xa desvelamos que este obradoiro
fala sobre o racismo contra as persoas xitanas. Esta actividade está adicada a confrontar os sentimentos e emocións
que anotamos durante a actividade 2 coa linguaxe utilizada
polos medios para representar ao pobo xitano. En que puntos
coinciden?
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••Proxectamos as fotos da actividade 2 coas caras e os
nomes dos protagonistas visibles. Revisamos as anotacións que cada alumna e cada alumno fixo de xeito individual; se alguén quere, pode compartilas co resto do grupo.
Traballamos a empatía e a identificación con persoas que
sufren unha forma de racismo que temos xa naturalizada
na nosa vida cotidiá.
••Proxectamos as noticias e entrevistas das profesionais e
coñecemos mellor as súas historias. Revisamos as anotacións que cada alumna e cada alumno fixo de xeito individual; se alguén quere, pode compartilas co resto do grupo.
Estes adxectivos e palabras que anotamos, correspóndense cos utilizados nos medios de comunicación para
falar do pobo xitano? Cales son as consecuencias? Pode
ter algunha relación coas situacións vividas polas persoas
protagonistas das fotos anteriores?
••Por último, vemos exemplos de persoas xitanas que son
personaxes públicos ou que traballan en diversos campos
non asociados tradicionalmente a esta comunidade. A
poboación xitana, como calquera outra, é diversa e non
sempre responde aos estereotipos.

Para ver o resto de traballos feitos
polo alumnado de EpDLab, visita a
web e busca no menú as etiquetas
correspondentes á temática e ao
xénero narrativo desta unidade.

••Proxección: “La pregunta de Samuel”, vídeo da campaña
do año 2017 da Fundación Secretariado Gitano. https://
youtu.be/woKPB7tXP5g

PARA
%%MATERIAIS
DESCARGAR

••Debate en grupo-clase: coñecemos realmente ao pobo
xitano? Están representados de forma xusta na historia e
nas aulas? Que sabemos sobre un pobo que leva máis de 6
séculos convivindo con nós?

Presentación: http://bit.ly/
EpDLab17-18_05_presentacion
Actividade 3.1: http://bit.ly/
EpDLab17-18_05_actividade_3_1

Actividade 5. Slogans
contra o racismo (20’)
Traballo en grupos pequenos de 3-4 persoas:
••A partir das conclusións extraídas na actividade 4, despois
de confrontar as nosas emocións e ideas coa representación mediática baseada en estereotipos, redactamos
un slogan ou mensaxe que, ao igual que na publicidade,
contribúa a difundir unha idea concreta: que inviten a desmontar prexuízos e estereotipos, a construír unha sociedade inclusiva...
••Utilizamos a app Legend para deseñar esta mensaxe en
formato gif.
Para ver algúns dos traballos realizados polo alumnado,
fai click aquí e visita á web do proxecto
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6. Videocartas e
interculturalidade
CONTIDOS
Esta sesión busca achegar ao alumnado dos centros galegos á realidade doutros países e desenvolver as competencias interculturais, así como introducir a utilización das ferramentas dixitais para
promover e facilitar a comunicación interpersonal e intercomunitaria.
Para poder traballar esta unidade didáctica, é preciso ter contactado previamente con algún centro educativo no país co que queiramos traballar; é preciso que o alumnado envíe as súas videocartas antes para poder levalas á aula e desenvolver esta sesión.
Do mesmo xeito, aconsellamos contar coa presenza na aula dalgunha persoa orixinaria do país
con que se traballe ou que o coñeza de primeira man, para que poida dar respostas axeitadas
Nós eliximos El Salvador, en Centroamérica. O obxectivo é coñecer máis de cerca a realidade deste
país a través das narracións elaboradas polo alumnado da escola da Illa de Montecristo. Ademais,
introduciremos na aula o traballo desenvolvido por Agareso e outras ONGD neste país centroamericano, da mán de profesionais da cooperación que contarán de primeira man as súas experiencias.
DURACIÓN: 100 minutos.

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAMedios:
››Ordenador conectado a Internet
(só un para profe) e proxector.
››Cámaras para gravar vídeo ou
móbiles con algunha app para editar vídeo (Vimady ou Videoshow)

AARecursos:
››As videocartas enviadas pola
escola da Illa de Montecristo.

AAFerramentas:
››App Editor de Vídeo: VivaVideo,
Androvid, Vimady ou equivalente.
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
•• Dar a coñecer e sensibilizar ao alumnado galego sobre
países cunha realidade socio-cultural diferente.
••Fomentar o diálogo intercultural entre rapaces e rapazas a
través das ferramentas dixitais.
••Introducir na aula modelos de aprendizaxe entre pares
e de educación non formal para o desenvolvemento de
habilidades interculturais.
••Recoñecer e valorar a cooperación internacional como
ferramenta para o desenvolvemento.
••Achegar ao alumnado á comunicación audiovisual e á
información como ferramenta de transformación social.
••Promover a participación e o debate como medios de
aprendizaxe e de desenvolvemento.
••Motivar ao alumnado a desenvolver a súa expresividade
mediante ferramentas e formatos innovadores.

DINÁMICA DE TRABALLO
Actividade 1. Coñecendo
El Salvador (15’)
Esta primeira actividade estará adicada a identificar os coñecementos previos do alumnado galego sobre a realidade
salvadoreña. Divídese o grupo-clase en pequenos grupos de
2-3 persoas. Cada grupo ten un folio no que debe anotar as
repostas consensuadas a estas preguntas:
••Onde está El Salvador? Como é de grande? Cantas persoas viven alí? Despois de compartir as conclusións de
cada grupo, proxectamos o mapa do país, a súa situación
e algúns datos demográficos.
••Facemos unha segunda rolda de preguntas, onde introducimos outros factores, como a economía, a natureza, a
educación ou a xente nova (algúns exemplos de estas preguntas pódense atopar nas páxinas 6 e 7 da presentación
adxunta no anexo. O link para a súa descarga atópase ao
final desta unidade).

Actividade 2. Videocartas El
Salvador-Galicia (25’)
Este bloque servirá para coñecer á realidade de El Salvador
da man dun grupo de rapazas e rapaces da Escola de Montecristo, nunha illa do Bajo Lempa.
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Comezamos proxectando os vídeos gravados polo alumnado salvadoreño nos que narran a súa realidade e responden a algunhas das preguntas da actividade 1.
Nesta segunda actividade, a guía das respostas deixámola
nas mans da persoa que nos acompaña na aula e que coñece
o país (no caso de Agareso, acompañan este obradoiro profesionais da organización que traballaron en El Salvador ou que
son orixinarias do país)
Finalmente, en grupo-clase, reflexionamos sobre as dificultades e os retos que afronta El Salvador como sociedade
e, especificamente, os grupos de rapaces de entre 12-16 anos.
Anticiparemos o obradoiro 8 falando do papel que xoga a
cooperación galega de cara a confrontar estes retos.

Actividade 3. Videocartas
Galicia-El Salvador (60’)
Esta última parte da sesión estará centrada no traballo activo
das rapazas e rapaces da clase. O obxectivo é facer uso das
ferramentas tecnolóxicas para fomentar o diálogo máis alá
das fronteiras xeográficas e para xerar un fluxo de comunicación entre o grupo da escola de Montecristo e os centros
participantes en Galicia.
En grupos de 2-4 persoas, utilizarán o móbil ou a cámara
para gravar unha videocarta de resposta ás que foron proxectadas durante a actividade 2. Ademais de responder, poden
facer preguntas novas e deben elaborar narracións sobre a
súa vida cotiá, a súa escola, as súas aficións...
Unha vez rematado o obradoiro, enviaremos as videocartas ao Salvador para que poidan velas na súa aula.
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Para ver o resto de traballos feitos
polo alumnado de EpDLab, visita a
web e busca no menú as etiquetas
correspondentes á temática e ao
xénero narrativo desta unidade.
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DESCARGAR
Presentación: http://bit.ly/
EpDLab17-18_06_presentacion

BLOQUE 3:
RELACIÓNS
NORTE-SUR

7. Contrapublicidade e
consumo responsable
CONTIDOS
Nesta sesión traballaremos coas mensaxes publicitarias e
as súas estratexias de comunicación, analizando especificamente a publicidade da industria alimentaria e a realidade
socio-económica que vén asociada ás malas prácticas das
grandes compañías nos países pobres. Os contidos xirarán
arredor do concepto da soberanía alimentaria e o consumo
responsable, incidindo na trazabilidade dos produtos alimentarios que consumimos habitualmente. Para traballar
este tema, utilizaremos a contrapublicidade: a subversión
das mensaxes publicitarias, para a difusión de mensaxes que
promovan unhas relacións xustas entre produtores e consumidores, entre o Norte e o Sur, e que reivindiquen a sustentabilidade do sistema alimentario a niveis ecolóxicos e
sociais. Existen multitude de exemplos desta técnica aplicada
á denuncia e á reivindicación, e nesta sesión comezaremos
por analizar algunhas destas campañas para pasar a facer os
nosos propios contra-anuncios.
DURACIÓN: 100 minutos.

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAMedios:
››Ordenadores con conexión a
Internet ou móbiles con conexión
a Internet
››Proxector

AAFerramentas web:
››Tras la marca, de Intermón Oxfam:
https://www.oxfamintermon.
org/es/campanas/proyectos/
tras-la-marca
››Canva versión escritorio: https://
www.canva.com/
››App Canva

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
••Formar e sensibilizar ao alumnado arredor de conceptos
como soberanía alimentaria, trazabilidade dos produtos,
comercio xusto e relacións Norte-Sur.
••Coñecer os elementos que compoñen a retórica publicitaria e o seu potencial como ferramenta comunicativa, así
como aprender a utilizar estes recursos para construír as
nosas propias mensaxes.

AAVídeos:
›› Coca-Cola, Razones para creer:
https://youtu.be/BEhd2S5GbUg
›› Embotelladora de Coca-Cola
en El Salvador: https://youtu.be/
NHa-N7UoaVA

••Fomentar unha actitude crítica e activa cara o consumo
xusto e responsable, así como entender a súa relación coa
desigualdade Norte-Sur.

›› Contrapublicidad de Coca-Cola,
Razones para creer: https://youtu.
be/MqaH9OEV33A

••Motivar ao alumnado a desenvolver a súa expresividade
mediante ferramentas e formatos innovadores.

›› Contrapublicidad de KitKat, por
Greenpeace: https://youtu.be/
gcJF2EnFnyk
›› Alimentos Kilométricos: https://
youtu.be/5kpYPWG3OKs
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DINÁMICA DE TRABALLO
Actividade 1. A publicidade e as súas
estratexias comunicativas (25’)
Nesta primeira parte da sesión, traballaremos coa linguaxe publicitaria e as ferramentas comunicativas máis utilizadas para acadar os seus obxectivos.

1.1 Que é a publicidade? Estratexias publicitarias.
Exposición de contidos arredor do discurso publicitario, analizando algunhas das estratexias máis
habituais e os recursos empregados para determinar actitudes e comportamentos.
Para o desenvolvemento desta actividade, utilizaremos exemplos de campañas e anuncios de
alimentación, sobre todo de compañías internacionais e especialmente dirixidos á xente nova.
Remataremos coa proxección do spot “Razones para creer” de Coca-Cola: https://youtu.be/
BEhd2S5GbUg
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Actividade 2. A industria alimentaria e
a realidade nos países do Sur (35’)
2.1 O modelo produtivo das grandes empresas agroalimentarias.
O seguinte paso será reflexionar sobre o funcionamento das
grandes compañías de alimentación a nivel internacional,
para o cal partiremos da proxección dunha breve reportaxe
que motive o debate conxunto en grupo-clase.
Nesta ocasión, analizaremos as consecuencias da implantación dunha fábrica de Coca-Cola en El Salvador, país que
colabora co EpDLab, coa finalidade de conseguir un maior
impacto no alumnado ao tratarse da sesión seguinte á das
videocartas, polo que o alumnado xa coñece unha parte da
realidade salvadoreña.
Proxección: https://youtu.be/NHa-N7UoaVA

2.2 Que é a contrapublicidade?
Despois de compartir as nosas impresións, introducimos un
primeiro exemplo de contrapublicidade retomando a campaña de Coca-Cola da actividade 1.1.
Proxección: https://youtu.be/MqaH9OEV33A
Este traballo ten en México a súa orixe, motivando así
unha dobre reflexión:
••Os efectos da industria alimentaria en países empobrecidos.
••A asociación de valores alleos aos produtos como forma
de motivar ao consumo, deixando a calidade dos mesmos
nun segundo plano e obviando as consecuencias do seu
modelo produtivo.
Remataremos esta actividade coa proxección dunha contrapublicidade de Greenpeace sobre a produción de aceite de
palma para Nestlé (este vídeo pode afectar á sensibilidade do
alumnado debido á súa dureza, co cal recomendamos que
a profesora ou profesor valore a súa proxección en función
do grupo e do seu contexto). O obxectivo é reflexionar sobre
a relación entre a desigualdade social, o modelo económico
das grandes compañías e as agresións ao medio ambiente.
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2.3 . Globalización e multinacionais
Iniciaremos esta actividade coa ferramenta Tras la marca,
desenvolvida por Intermón Oxfam. Sempre en grupo-clase
(buscamos o debate conxunto), utilizando o proxector da

aula, elixiremos algunhas das marcas máis coñecidas e Descubriremos quen é o seu propietario, a súa relación con outras
compañías e a súa valoración segundo o respecto ao medio
ambiente, aos dereitos das traballadoras e traballadores, as
relacións de poder cos seus provedores...

2.4 O camiño da comida: soberanía alimentaria
Unha vez feito este bosquexo do mapa da industria alimentaria e das consecuencias deste reparto de recursos no
mundo, traballaremos sobre a orixe dos alimentos que consumimos e sobre as implicacións do proceso de produción
e distribución dos mesmos. Para iso, traballaremos cos conceptos de Soberanía Alimentaria, Alimentos Km0, Inseguridade Alimentaria e Trazabilidade.
Para facilitar a compresión destes conceptos, arrincamos
coa proxección do vídeo “Alimentos Kilométricos” https://
youtu.be/5kpYPWG3OKs

Actividade 3. Contrapublicidade
pola soberanía alimentaria e o
consumo responsable. (40’)
3.1 O deseño gráfico: a expresividade e os xogos visuais
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En grupo-clase, proxectaremos exemplos de contrapublicidade gráfica, analizando os recursos empregados e os elementos que provocan o xogo.
En grupos de 2 ou 3 persoas, utilizaremos a ferramenta
Canva para crear deseños contrapublicitarios a partir de campañas ou de marcas coñecidas.
Para ver o resto de traballos feitos
polo alumnado de EpDLab, visita a
web e busca no menú as etiquetas
correspondentes á temática e ao
xénero narrativo desta unidade.
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8. Cooperación
internacional e
voluntariado
CONTIDOS
Un dos ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) é
fomentar unha alianza mundial para o desenvolvemento,
ou o que é o mesmo: conseguir un compromiso global para
traballar na cooperación pola xustiza social. Nesta sesión,
analizaremos o concepto de cooperación internacional e de
voluntariado como ferramentas de loita contra a pobreza e
a desigualdade. A partir dos ODS da ONU, reflexionaremos
sobre a relación entre as diferentes temáticas traballadas no
EpDLab, dende a desigualdade social ata a sustentabilidade
ou a ecoloxía, e sobre a necesidade de crear alianzas internacionais para garantir un mundo máis xusto e igualitario.
Igualmente, esta sesión busca achegar ao alumnado ao traballo das ONGD e ás accións relacionadas co voluntariado,
coa finalidade de asumir a xustiza social como un obxectivo
compartido no que todas e todos temos unha parte de responsabilidade, tanto a nivel político como económico, cultural e social.
Finalmente, utilizaremos a app PicPac para crear pezas
a partir da técnica Stop-Motion, para elaborar campañas de
concienciación e apoio á cooperación internacional.
DURACIÓN: 100 minutos.

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAMedios:
››Ordenador con conexión a Internet e proxecto (para profe)
››Smartphones

AAFerramentas:
›› PicPac: app para a creación de
vídeos Stop-Motion: http://picpac.tv
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
••Formar e sensibilizar ao alumnado arredor de conceptos
como a cooperación internacional, o voluntariado e a loita
contra a desigualdade.
••Motivar ao alumnado a participar en asociacións ou colectivos que traballen pola xustiza social na súa contorna.
••Identificar a importancia que a cooperación e os dereitos
humanos teñen para un futuro máis xusto e equitativo e o
papel que nós, como persoas, xogamos na consecución
destes obxectivos.
••Achegar ao alumnado aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e reflexionar sobre a importancia das
alianzas internacionais, así como sobre a relación entre as
diferentes temáticas tratadas ao longo do proxecto.
••Motivar ao alumnado a desenvolver a súa expresividade
mediante ferramentas e formatos innovadores.
••Coñecer e desenvolver a capacidade creativa e comunicativa a través de apps móbiles

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAFerramentas:
››Worldmapper: http://www.worldmapper.limited/
››Objetivos de Desarrollo Sostenible, de ONU: http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/
››Webs de ONGD internacionais,
nacionais e autonómicas:
·· Amnistía Internacional (https://
www.es.amnesty.org), Greenpeace
(http://www.greenpeace.org/
espana/es), Intermón Oxfam
(http://www.oxfamintermon.org),
Asamblea de Cooperación por la
Paz (http://www.acpp.com/cooperacion-al-desarrollo/), Médicos del
Mundo (https://www.medicosdelmundo.org/), Agareso (http://www.
agareso.org), Arquitectura sen
Fronteiras (http://galicia.asfes.org),
Amigos da Terra (http://amigosdaterra.net/info/160415_adt)

››O mundo que queremos: http://
omundoquequeremos.org
››CONGD’s de Galicia: https://galiciasolidaria.org
››Web do servizo de Voluntariado
Internacional: http://www.ccivs.org

DINÁMICA DE TRABALLO
Actividade 1. Como vemos
o mundo (15’)
Nesta primeira parte da sesión, volveremos introducir os conceptos de obxectividade e subxectividade, esta vez aplicados
á representación gráfica da xeografía mundial como ferramenta para mostrar a desigualdade social.
Utilizando a representación do globo terráqueo de Mercator e a elaborada por Peters no século XIX, recuperamos
os conceptos de punto de vista, obxectividade e subxectivi-

›› Pdf Organizacións programa IVS
(International Voluntary Service):
http://www.ccivs.org/pdf/CCIVS-members-directory-2018-new.pdf
››Web do Injuve, apartado de
voluntariado: http://www.injuve.es/
participacion-y-voluntariado
››Servicio de Voluntariado Europeo (SVE): https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/
european-voluntary-service_es
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dade traballados no obradoiro 3 do EpDLab. Tamén recorremos á representación da Terra dende o hemisferio Norte
e dende o Sur e ás representacións creadas por Worldmapper, coa finalidade de aprender a mirar o mundo dende
diferentes perspectivas.
Esta actividade realizarase en grupo-clase, motivando o
debate e a reflexión conxunta.
Despois, de maneira opcional, podemos deixar uns minutos para que o alumnado explore os mapas de Worldmapper
en grupo de 2 ou 3 persoas.

Actividade 2. Os ODS e o EpDLab (15’)
Para combater a desigualdade no mundo, representada graficamente polos mapas traballados na actividade 1, foron elaborados os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Nesta
actividade afondaremos neles e reflexionaremos na súa relación coas temáticas traballadas nos obradoiros anteriores.
Comezaremos coa proxección de “ODS – Los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible”: https://youtu.be/345IxGgjF9s
Antes de comezar coa proxección, pedímoslles que presten atención e anoten que obxectivos dos nomeados traballamos na aula ao longo do curso. Ao rematar o vídeo, facemos
unha posta en común.

Actividade 3. A cooperación para
o Desenvolvemento (20’)
3.1 O ODS número 17
Comezamos esta actividade recuperando o ODS número 17,
“Alianzas para lograr los objetivos”, como a ferramenta para
acadar o resto de obxectivos e para traballar sobre o concepto de “Cooperación Internacional”.
Proxectamos o vídeo: Vidas que cambian vidas: https://
youtu.be/Qgl96whdKug
Este vídeo serve para introducir o traballo das ONGD, e
sobre todo para destacar a idea de que os grandes cambios
acádanse a través de pequenas accións e que todos podemos participar delas.

3.2 Cooperación Internacional
En grupo-clase, intentamos definir que é a cooperación, incidindo na distinción entre proxectos asistenciais e proxectos
de desenvolvemento. Citamos algunhas das posibles definicións como: apoio, intercambio, colaboración...
Falamos tamén de exemplos de cooperación como as
visitas de activistas centroamericanas que anualmente organízanse a través do proxecto O Mundo que Queremos, ou un

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAVídeos:
››ODS – Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://youtu.
be/345IxGgjF9s
››Vidas que cambian vidas: https://
youtu.be/Qgl96whdKug
››IVS MediAfrica – Franklin’s
Interview: https://youtu.be/
w3Tw-HQ5vqs
››Exemplos de Stop-Motion e TimeLapse: https://youtu.be/iA6qY5Nmp5k?list=PLUQuAIX7dJs7-OKDvsnmRiS5GtwVwi47H, https://youtu.
be/byw6J-yZRz4?list=PLUQuAIX7dJs7-OKDvsnmRiS5GtwVwi47H ,
https://youtu.be/JPdgB7CzZuo, e
https://youtu.be/pIe8IlfikoY
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fragmento da entrevista a Frank, un mozo tanzano que conta
as súas expectativas xusto antes de marchar como voluntario
a Francia.

Actividade 4. ONGD’s e
Voluntariado (20’)

Para ver o resto de traballos feitos
polo alumnado de EpDLab, visita a
web e busca no menú as etiquetas
correspondentes á temática e ao
xénero narrativo desta unidade.

Este apartado ten como obxectivo principal conseguir que o
alumnado coñeza o traballo das ONGD’s en Galicia pero, sobre
todo, as diferentes formas de participación activa nelas, centrándonos nas oportunidades de voluntariado tanto en Galicia como no estranxeiro.

4.1 ONGD’s
En grupo-clase ou en pequenos grupos, visitamos as páxinas
web dalgunhas ONGD para que coñezan o seu traballo e a
amplitude do abano de accións que desenvolven estas organizacións.

4.2 Voluntariado
Pasamos a dar a coñecer as diferentes formas de colaborar
coas ONGD, poñendo o foco sobre o traballo voluntario e as
vías para involucrarse nestas iniciativas. Como fin último, buscamos espertar o interese do alumnado no eido da Cooperación, sexa como actividade de tempo libre ou como posible
futuro profesional. Tamén, a partir dunhas postais feitas para
unha campaña de comunicación de IVS pola organización
Solidarités Jeunesses, retomamos a idea do voluntariado non
só como un modelo de axuda unidireccional, senón tamén
como unha forma de rachar cos nosos estereotipos e de
desenvolver competencias interculturais.
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Actividade 5. Campaña pola
Cooperación Internacional (30’)
A última parte da sesión estará adicada á creación audiovisual con móbiles, a través da app PicPac. Coñeceremos o
traballo con Stop-Motion e con Time-Lapse, para elaborar un
pequeno vídeo que promova a participación e a colaboración
con algunhas das ONGD exploradas na actividade 3, ou que
traslade en forma de slogan algunhas das ideas traballadas
ao longo do obradoiro.
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Presentación: http://bit.ly/
EpDLab17-18_08_presentacion

9. O mural común
de coñecementos
do EpDLab

CONTIDOS
Na última sesión, traballaremos na conclusión e avaliación
do aprendido nestes meses. Para iso, comezaremos apuntando en tres cartolinas que foi o que aprenderon ao longo
do proxecto, tanto respecto a actitudes como a contidos. Ao
rematar esta dinámica de posta en común e análise, pasaremos o anotado a un mural onde visibilizar a súa aprendizaxe,
ao tempo que compartirán as conclusións do proxecto co
resto da escola e coa comunidade educativa. O foco deste
obradoiro poñerémolo na reflexión colectiva, na avaliación
da aprendizaxe e no intercambio de ideas e experiencias,
como base para a construción de coñecemento e para a cidadanía solidaria.
DURACIÓN: 100 minutos.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
••Reflexionar e avaliar os contidos traballados durante estes
meses e valorar a súa influencia nas nosas actitudes e
comportamentos diarios.
••Valorar a importancia que a escola e a educación teñen
para a construción dunha cidadanía libre, solidaria e responsable.
••Identificar a importancia que a cooperación e os dereitos
humanos teñen para un futuro máis xusto e equitativo.
••Potenciar a capacidade reflexiva e de aprender a aprender
de cada alumno e alumna.
••Promover a participación e o debate como medios de
aprendizaxe e de desenvolvemento.

MEDIOS e RECURSOS
NECESARIOS
AAMedios:
››Ordenador con conexión a Internet e proxector
››Prego de papel contínuo e rotuladores de cores
››Tres cartolinas e Post-its de cores
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DINÁMICA DE TRABALLO
Actividade 1. EpDLab, Que
aprendemos neste meses? (25’)
Colgamos tres cartolinas en diferentes lugares da aula cunha
destas tres preguntas en cada unha delas:
••De que temas falamos ao longo do curso. Por exemplo,
sexismo, anti-xitanismo, etc
••Que coñecementos aprendiches nestes meses? Por exemplo, distinguir unha actitude sexista, identificar a linguaxe
discriminatoria, etc
••Que apps ou tarefas aprendestes? Por exemplo, a facer
dobraxes con MadLipz, a crear memes, etc.
O alumnado debe poñer unha idea por post-it e pode
encher tantos pots-it como queira. Despois, pégannos nas
cartolinas.
Ao rematar a actividade, lemos en grupo-clase as respostas.

Actividade 2. EpDLab,
Repasando o aprendido (25’)
Esta parte podemos adaptala en función das respostas á
actividade anterior. Está pensada para reforzar o aprendido
polo que non necesariamente debemos deternos en todos
os contidos, pero si facer un breve percorrido polas temáticas, aprendizaxes e traballos que fixemos ao longo do curso,
sobre todo se vemos que algunhas destas aprendizaxes non
aparaceron nas cartolinas do exercicio anterior.
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Actividade 3. O Mural do EpDLab (50’)
O curso remata de forma totalmente analóxica, escribindo e
pintando nun prego de papel continúo. A tarefa consiste en
debuxar un mural que reflicta:
1) Que aprendemos ao longo do curso nestes obradoiros?
2) Que cousas nos gustaría cambiar do mundo no que
vivimos?
3) Qué podemos facer para cambiar as cousas? Que cousas están nos nosas mans?
Este mural resume as ferramentas, as habilidades e os
recursos que temos como colectivo para contribuír á construción dun mundo máis xusto e será exposto no centro, nalgún
espazo relevante para a comunidade educativa, co obxectivo
de que o resto de rapaces, rapazas e profesorado poidan ver
a avaliación grupal do proxecto.

Para ver o resto de traballos feitos
polo alumnado de EpDLab, visita a
web e busca no menú as etiquetas
correspondentes á temática e ao
xénero narrativo desta unidade.

PARA
%%MATERIAIS
DESCARGAR
Presentación: http://bit.ly/
EpDLab17-18_09_presentacion
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EpDLab é un proxecto educativo da Asociación Galega de
Reporteiros Solidarios (AGARESO), financiado pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e UE da Xunta de Galicia,
na súa convocatoria pública de axudas para proxectos de
Educación para o Desenvolvemento.
Xullo, 2018.

