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CAMPAÑA EDUCATIVA “A EDUCACIÓN É A
SEMENTE DA PLENA INCLUSIÓN”

A palabra inclusión provén do

latín - inclusio, inclusiōnis e

implica integrar a tódalas persoas na

sociedade e que podamos ter as mesmas

oportunidades e posibilidades para

realizarnos coma persoas, sen importar a

nosa condición, orixe, relixión, xénero ou

condición física ou mental. 



Inclusión

Diversidade



Compre
lembrar que...

1.     Tódalas persoas somos diferentes, e pese as nosas diversidades (xénero, cultura,
apariencia…) temos os mesmos dereitos a desenvolvernos.

2.     Os nenos e as nenas teñen dereito a crecer en igualdade. 

3.      A educación que reciben os nenos e as nenas no fogar, determinará o seu
comportamento, as súas creenzas e a forma na que se
relacionarán cando sexan adultos/as.

4. A nosa linguaxe e a maneira na cal nos
expresamos tamén influe no xeito en como
educamos e o que os nenos/as perciben.



Respecto ás 
diferenzas

É preciso educar respectando a
diversidade.

5. O noso comportamento e o noso exemplo é fundamental
para a educación dos menores (por exemplo, a distribución das
tarefas do fogar).

6. É importante aceptar a individualidade de cada neno e
cada nena, respectando as súas particularidades e apoiando o
desenvolvemento dos seus talentos.
 
7. Non existen xoguetes de nenos e xoguetes de nenas. 

8. Non existen cores de nenas e cores de nenos. 

9. Fomentar o pensamento crítico sobre a información que
aparecen nos medios de comunicación é fundamental. 
Falemos sobre o que acontece. 

10. A educación que proporcionamos ós nenos e nenas debe
estar encamiñada a tomar conciencia da diversidade humana 
e aprender a respectala. 



11.     Os valores de respecto e igualdade transmítense dende o fogar, a
escola, a comunidade e a sociedade na cal vivimos. 

12.     Os educadores/as temos que estar preparados para responder ás
preguntas dos nenos e das nenas, fomentando un diálogo xusto que os
leve á reflexión. 

13.          A sensibilidade e a empatía inherente nos menores debe ser
cultivada ó longo do tempo, para que no futuro podan desenvolver
solidariedade. 

14.          En ocasións será de utilidade planificar diálogos cos menores,
sementar a conciencia da desigualdade para que podan reflexionar e
poñerse no lugar da outra persoa. 

15.         A tenrura, a sensibilidade e a empatía son propios dos nenos e
das nenas. 



Material de sensibilización, Educar en Igualdade



16. No inicio da adolescencia é cando os nenos e as nenas comezan a ser
tratados de forma diferente (tarefas domésticas, expectativas, ocio e tempo
libre). Igualdade, igualdade! 

17. A fortaleza e o liderado son propios dos nenos, e das nenas. 

18. Na familia é fundamental transmitir valores democráticos, ensinar a
tolerancia que aborde os motivos culturais, sociais, económicos, políticos ou
relixiosos da discriminación. 

19. Dende unha idade temperá, os nenos/as aprenden os
prexuizos raciais e outras formas de discriminación da man dos seus
referentes.

20.     Ensinar e compartir música, contos, gastronomía e
tradicións doutros países, axuda a entender a diversidade. 

21. Valorar as línguas e a súa aprendizaxe, axuda a
respectar a diversidade. 

22. Ningunha cultura, sexo ou característica individual ou
grupal é superior a outra. 



23. Aprender e ensinar a respectar que tódolos grupos humanos teñen dereito á
identidade cultural e desenvolver a súa propia vida cultural en tódolos territorios. 

24. É especialmente importante educar sobre os dereitos humanos, ensinar ós
nenos e nenas a  pensar, sentir e actuar de maneira inclusiva. 
     
25. É importante expoñer ós nenos e nenas á diferencia, correxir calquera conduta
discriminatoria que podamos detectar. 
  
26. É preciso educar aos menores na aceptación da diversidade afectivo-sexual, e
falar de que existen diferentes formas de familias e que son igualmente aceptadas. 
    
27. A orientación sexual e a identidade de xénero, sendo características que forman
parte da personalidade humana deben ser sempre respectadas e expresarse
libremente sen medo a exclusión. 

28.     Coma educadores/as temos que coñecer o funcionamento das diferentes
formas de violencia e acoso que poden sufrir os menores e falar
sobre este tema para que podan detectalo e solicitar a nosa axuda.

Dereitos Humanos



29. Debemos fomentar a autoconfianza dos menores e axudalos/as a que
sexan modelos positivos cando interaccionan co seu grupo de iguais. 

30.     A educación baseada en valores de igualdade converterá
ós nenos e nenas en adultos/as máis libres e respectuosos. 

Aprender e educar para a diversidade é aprender e educar para a Vida

A  EDUCACIÓN É A 
SEMENTE DA PLENA INCLUSIÓN



Feliz inicio da
escola!!!!
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