
OPINIÓNS MALETA DE INCLUSIÓN

A miña opinión da maleta é que é moi boa para ensinar á xente que non hai
diferenzas, que a ti non che teñen que discriminar por parvadas: por que
che guste o mesmo xénero, ou por que sexas “diferente”. Por exemplo o
libro “Elmer elefante multicolor” ou “Con Tango son tres” son perfectos e
como eses moitos máis, aparte de ser divertidos ensínanche a ser mellor
persoa. 

Uxía Cea Barros, 5ºA

Encantoume a maleta de inclusión, é moi axeitada para os que acosan aos
nenos que son un pouco diferentes ou que simplemente o fan por diversión
e lles gusta. Gustaríame que me dera tempo a ler todos os libros. O que
máis me gustou foi o libro de ¡todo o mundo! porque representa a unha
familia que escapa dunha masacre da guerra Siria xa que eles vivían en
Iraq.  Fixeron un largo camiño ata chegar ao seu destino.  Hai que estar
agradecidos que nós non teñamos que viaxar para poder sobrevivir. Oxalá
teñamos outra vez esta magnífica maleta de inclusión.

Ainoa Pérez Rodríguez, 5º A

Pareceume  ben  esta  maleta  porque  ten  moitos  libros  que  non  coñecía,
contén tamén libros sen debuxos como por exemplo un que se titulaba
“Pequenas cousas” que era  de cómic.  Gustoume moito un libro que se
titulaba “Una chea de familias” e o que menos me gustou foi “O cazo de
Lorenzo” a verdade e que gustoume moito.

David González Iglesias, 5ºA

Creo que é moi boa idea para quen descoñeza o tema de inclusión e así
poda informarse e entendelo mellor para intentar ir incluíndo ao que se
sinte diferente e evitar a exclusión.

Nuria Troncoso Campos , 5ºA



A maleta de inclusión pareceume unha boa idea para a xente que se burla
doutras persoas por ser diferentes. Os libros encantáronme, para min son
unha nova experiencia que descubrir. Quedoume un pouco de pena xa que
gustaríame ter a maleta uns días máis para poder lelos todos. Foi unha boa
idea!

Nerea Salgueiro Pintos 5ºA

Pareceume moi ben xa que creo que os nenos e nenas desde pequenos
debemos  saber  utilizar  ben a  igualdade,  aprender  desde  o  respecto  aos
demais.
                                            Marta Fernández Couto.  5ºA



A MALETA DA INCLUSIÓN. QUE VIAXA PARA DIANTE E PARA  ATRÁS  

Pareceume  moi  ben  que  nos  prestaran  unha  maleta  así,  porque  os  nenos  e  nenas
aprenderán a incluír a unha persoa diferente e a non deixala de lado.

Leire 5ºB

O luns trouxéronos a maleta con moitos libros. Os libros estaban en galego e en castelán.
O que máis me gustou foi “NON FAI FALTA A VOZ” porque no conto di que todos os
animais teñen voz menos a xirafa.

Laura 5ºB

O libro que me chamou a atención foi “O camiño a escola”
Hai nenos que teñen que sacrificarse para ir á escola, por exemplo os nenos e nenas de
Indonesia teñen que ir nunha barca mentres que nós imos en autobús. 

Adrián 5º B

  

A maleta trouxéronnola o luns e eu case lin todos os libros, encantáronme todos. O que
máis me gustou foi o do can que quería ter amigos e o “Do camiño á escola”, deume
moita pena, porque os nenos que non poden ir á escola teñen que traballar e para poder ir
teñen que levantarse pronto e ir en condicións moi difíciles.

Carla 5º B

Que tivésemos a mochila viaxeira foi  unha oportunidade que nos deu para ler  contos
novos.  
“Unhas gafas para Rafa “ é un conto que trata de que Rafa ten que usar gafas e a el non
lle gustan as súas gafas e quería metelas na caixa dos cereais, pero o pai sempre oía o
ruído e lle dicía Rafaaa. Eu penso que por que teñas gafas ou non, non tes por que
sentirte distinto.

Miriam 5ºB

Eu so lin un libro chamado: “O cazo de Lorenzo”.  Ese libro gustoume e trata de que
Lorenzo ten dificultades por culpa do cazo e encóntranlle un remedio que é gardar o cazo
na mochila e agora Lorenzo xa pode subir escaleiras, que os cans non lle ataquen...

Nico 5º B

Estou moi contenta coa maleta viaxeira. O libro que máis me gustou foi o de “Isadora
Moon  vai  ao  colexio”  porque  cústalle  encontrar  o  colexio  onde  estivera  contenta  ou
cómoda .   

Uxía 5ºB   


