
Bos días e saúdos a todos/as

Xustificación da unidade:

Bos días a todos e todas. Espero que esteades ben tanto vós coma a vosa familia.

Queridos  amigos  e  amigas,  a  semana  pasada  comenzamos  a  traballar  a  igualdade.

Faleivos de Teresa, quen dedicou a súa vida ós demais por amor.

Tamén vos  contei  como Xesús  dedicou  toda  a  súa  vida  a  defender  as  mulleres,  os

enfermos, os pobres, os nenos e nenas, ...aínda a pesar de que o odiaran por tal acción.

Esta semana vamos ir un pouco máis ala  neste apartado.

Recordade  que  estas  actividades  son  propostas  voluntarias,  que  a  actividade

principal e estar en familia e desfrutar da compaña de vosos papás, mamás, irmáns,

avós e avoas.

Obxectivos:

-Reflexionar sobre a igualdade como porta a solidariedade.

-Xesús e o seu amor como base para a igualdade e a solidariedade.

-Entender que a igualdade crea felicidade e isto só se consegue con amor.

Desenvolvemento da unidade:

-Introdución:

No tempo de Xesús, como sinalamos a semana pasada, a vida para moitas persoas non

era doada, sobre todo para aqueles sectores da sociedade máis vulnerables, coma as

mulleres, pobres, enfermos, nenos, avós,...

Poren,   Xesús sempre estivo  ó  lado de eles,  sen medo o que lle  puidera pasar.  Na

semana pasada pasada vimos como defendía as mulleres. 

Esta semana vamos falar de como tamén defendía ós enfermos e desamparados, os

cales, moitas veces nin sequera tiñan dereito a vivir na cidade pola súa enfermidade ou

pobreza.

Pero a Xesús non lle importaba que fosen pobres ou enfermos, el sempre se achegaba a

eles, sen importarlle o que dixeran aqueles que desprezaban a esta parte da sociedade. 

Xesús facía isto por unha cousa, porque os quería e non soportaba que estivesen nesa

situación, por iso, sempre estaba con eles e axudáballes. É máis, falaba de eles coma

exemplo a seguir defendendo  a estes diante daqueles que os rexeitaban, sen importarlle

que por mor destas accións, estivese a preparar o camiño para que os que rexeitaban a



estas persoas, o rexeitasen a el tamén e quixesen acabar coa súa vida.

Con estas accións, aquela xente sentíase feliz, por ter a alguén, que non só lles axudaba

e compartía, senón que estaba con eles e os comprendía.

Xesús con isto quería ensinarnos o amor ós demais, un amor total,  sen desprezo nin

intereses, un amor que propugna a igualdade, sen importar as diferenzas, a pobreza, a

enfermidade,...en definitiva un amor solidario, que non só da, senón que nesa acción fai

feliz  a  quen  o  recibe.  Porque  tal  como  sinalamos  a  semana  pasada,  só  dende  a

igualdade as persoas serán felices e esta só se consegue con amor.

Acordádevos  de  como  Teresa,  a  imaxe  de  Xesús,  facía  feliz  a  aquelas  que  tanto  o

necesitaban.

Pero Xesús era feliz facendo esta labor, co que nos quere ensinar que cando facemos

algo polos demais, non só estamos levando ledicia a aqueles que o necesitan, senón que

estamos sendo nós felices.

-Actividades.

1ª parte:

Esta semana a actividade vai consistir na visualización de dous cortos de cine. Moi curtos.

Con eles o que se busca é que pensedes no amor e os seus efectos positivos.

Observade como a solidariedade, nacida do amor entre as persoas, produce felicidade. 

Fixádevos en coma a cara das persoas cambia cando alguén lles da amor.  Pensade por

que cambia e cal é a causa de ese cambio.

https://youtu.be/BN7px3XzRoU

https://youtu.be/aRZkegsbE0g

https://youtu.be/aRZkegsbE0g
https://youtu.be/BN7px3XzRoU


2ª parte:

Para aqueles que queirades de forma voluntaria levar a cabo unha pequena actividade,

propóñovos a seguinte:

Elaborar unha faciana, na que se busca que percibades como a xente cambia segundo a

situación e ese cambio afecta a toda a persoa. Que poidades observar a expresión das

emocións, dos sentimentos.

Con ela pretendese que observedes a diferenza entre a tristura e a alegría. Que vexades

como a tristura é unha situación amarga que a ninguén lle gusta, pero que pode cambiar

cando recibimos amor.

Anque se vós propón estas, cada un pode escoller a que queira.



Infantil:

Escollede o neno ou a nena. Coloreamos a faciana. Recortamos arredor da mesma. Logo
recortamos ou picamos por onde están os puntos da cara. Recortamos o círculo. Con un
alfil ou clip poñémolo na parte de atrás unido por o punto do centro. Logo xa podedes
xogar con ela.





Primaria:

Vamos facer unha faciana a exemplo da que vos adxunto. Escollede unha 

das dúas, nunha os ollos, boca, cellas e nariz xa están coloreadas.

Coloreade a faciana. Recortádea. Unide cada peza a faciana cun clip,

 alfil ou outro obxecto. Logo xa podedes ir cambiando de caras e xogar.

Para que sexa máis ríxida, podedes usar de base cartolina ou outro folio.




