
PROPOSTA NÚMERO 1

• Nivel: 5º e 6º de Educación Primaria.

• Área: Lingua galega. Programa de Educación en Valores.

• Temporalización: segundo trimestre. Catro sesións, dúas sesión seguidas cada un dos días

establecidos.

• Actividades: presentación PPT, visionado vídeo superheroes e superheroínas e vídeo Hamilton, 

realización debuxos para detectar estereotipos no alumnado en relación aos disfraces, 

empregaremos os debuxos para crear o noso libro sobre consumo e xénero ao final do curso. 

Creación dunha breve historia na que se reflexiona sobre o dan que poden causar nos nenos e 

nenas os estereotipos de xénero.

• Materiais: ordenadores, conexión a internet, proxector, cartolinas, folios, pinturas, rotuladores, etc.

• Lugar: Aula de informática.



IMOS DEBUXAR AOS NOSOS SUPERHEROES E
SUPERHEROÍNAS FAVORITAS

ACTIVIDADE INICIAL

• Tedes 20 minutos para debuxar e colorear a un superheroe masculino e a unha

superheroína.

• Cando rematedes presentaredes ao resto da clase os vosos superhéroes.

• Sede respetuoso cos debuxos das vosas e dos vosos compañeiros.



EXEMPLOS DE DEBUXOS REALIZADOS

Poder: é capaz de ler a mente.

Reflexión: o que lle importa é o que 

un home pensa dele.

Vestimenta: saia

Reflexión de todos os debuxos realizados: os superheroes

levan todos sempre as mesmas cores (vermello e azul), 

todas as superheroínas fixéronnas levando saias, sen

excepción. 



DEBUXANDO SUPERHEROES

• Observa aos superhéroes que fixeches na anterior sesión. 

• Cambiarias algo deses debuxos? O que? Por que?



VÍDEO SUPERHEROÍNAS Y 
SUPERHÉROES

• https://www.youtube.com/watch?v=D9KtEYk8Gq4



“BOYS DON’T WEAR PRINCESS
DRESSES”

• Lewis Hamilton: 

• https://www.youtube.com/watch?v=HqNltKCHBlk

• Que opinas da atitude de Lewis co seu sobriño? 

https://www.youtube.com/watch?v=HqNltKCHBlk


REFLEXIONANDO

• Crees que estamos influídos pola publicidade á hora de escoller

disfraces? 

• Crees que se emiten os mesmos anuncios en diferentes horas do día? 

• Todo o que compramos é necesario? 

• Presionades aos vosos pais para que vos compren algúns

xoguetes/disfraces caros?

• En que lugares podemos atopar anuncios publicitarios? En cales non?

• Canto tempo dura a publicidade?

• Indica os spots que máis che gustan. Que temas tratan?



ESCRITURA CREATIVA

Inventa unha historia na que a protagonista sexa un neno ou nena

ao que só lle deixan disfrazarse de cousas asociadas

erroneamente ao seu xénero. Explica como se sente esa nena ou

neno e como podería axudar aos seus pais a “abrir a súa mente”..

Xa era hora de que me 

deixaran disfrazarme do que 

realmente quería!



ESCRITURA CREATIVA
Inventa unha historia na que a protagonista sexa un neno ao que sempre só lle

deixan disfrazarse de cousas asociadas erroneamente ao seu xénero. Explica como se 

sente esa nena ou neno e como podería axudar aos seus pais a “abrir a súa mente”.. 


