
 

 

 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEXE OS ANIMAIS 
 

PROGRAMA EDUCATIVO DE ACTUACIÓNS PARA A TENZA 
RESPONSABLE DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E A 

PREVENCIÓN DO ABANDONO 
 

PLAN PROXECTA



 

 

 2 

     
 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA TENZA RESPONSABLE DE 
ANIMAIS DOMÉSTICOS 
 
 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES:   
 
 
1. INFANTIL 

1.1. Presentando o meu animal doméstico     
1.2. Animais domésticos e salvaxes                 
1.3. Para que quero as miñas….        
1.4. Benvida a casa         

         
 

2. PRIMEIRO CICLO DE PRIMARIA 
2.1. Presentando o meu animal doméstico     
2.2. Para que quero as miñas….       
2.3. Historia dunha cadela abandonada    
2.4. Benvida a casa        

       
 

3. SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
3.1. Presentando o meu animal doméstico     
3.2. Búscame          
3.3. Como me sinto 
3.4. Preparo as miñas conclusións fronte ao abandono     

   
     

  
4. TERCEIRO CICLO DE PRIMARIA 

4.1. Presentando o meu animal doméstico    
4.2. Búscame          
4.3. Consegue o que queres  
4.4. Preparo as miñas conclusións fronte ao abandono     

 
 
 

 
 
 
  



 

 

 3 

 

     
 
 
 

1. INFANTIL 
 
OBXECTIVOS: 
□ Comprender o concepto de animal doméstico ou de compañía. 
□ Diferenciar animais domésticos e salvaxes. 
□ Coñecer as características dun animal doméstico. 
□ Identificar as necesidades básicas dun animal de compañía, facendo fincapé  

nas necesidades afectivas. 
□ Fomentar o respecto cara os animais domésticos. 
□ Comprender o significado dun abandono e as consecuencias que carrexa. 
□ Descubrir o procedemento de adopción de animais. 

 

 
CONTIDOS:  

 
□ Animal doméstico/animal salvaxe 
□ Necesidades físicas e afectivas dunha mascota. 
□ Abandono de animais de compañía. 
□ Adopción de animais procedentes de refuxios. 

 
 
 

PALABRAS CLAVE: 
Doméstico, Salvaxe, Refuxio, Protección, Abandono, Adopción, Respecto, Maltrato 
 
  



 

 

 4 

     

ACTIVIDADES 

1.1 Presentando o meu animal doméstico 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 3 a 6 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 

• DURACIÓN: 25 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: Preferiblemente en forma de U.  

• TAREFA: Introdución ao mundo dos animais domésticos e recadación de información 
sobre os coñecementos previos por parte do/a docente. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente reparte fichas nas que aparece o 
debuxo dun can a cada un dos/as participantes. Rematado o reparto dará un 
tempo a os/as pequenos/as para que coloreen o debuxo e a continuación o 
coloquen no seu peito ou na súa mesa (no transcurso de todas as actividades). 
Por último, cada alumno/a dirá o nome do seu can/cadela ou inventará un no 
caso de que non teña e fará unha pequena descrición do mesmo/a.  

• SUXESTIÓNS: Tratar de estimular ao alumnado para que dea detalles do seu 
animal de compañía, reforzando en todo momento os seus comentarios. 

 

 
1.2 Animais domésticos e salvaxes 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 3 a 6 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 
• DURACIÓN: 25 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: Grupo disposto en semicírculo ou en U para a 
primeira parte. Na segunda parte estarán todos en pé.  

• TAREFA: Identificación de especies domésticas e salvaxes.  

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente repartirá a cada neno/a un debuxo 
dun animal doméstico e outro salvaxe. A continuación preguntaralles cales 
son as diferenzas que observan entre eles e intentará que sexan os/as 
propios/as alumnos/as os/as que fagan unha definición destes dous grupos de 
animais. Por último, procederán a colocar os debuxos en dous póster que 
representan unha paisaxe e unha granxa. 

• SUXESTIÓNS: Dirixir a actividade para que os/as nenos/as coloquen de xeito 
ordenado e sen atropelos os animais no póster correspondente. Se algún 
neno/a se equivoca utilizar reforzo positivo no canto de dicirlle que está mal 

 

1.3 Para que quero as miñas… 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 3 a 6 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 
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• DURACIÓN: 25 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: Colocaranse nas súas mesas formando grupos de 4 ou 
5 alumnos/as. 

• TAREFA: Identificación de partes do corpo dun can ou gato e a súa 
funcionalidade. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente repartirá a cada grupo distintas 
partes do corpo dun can ou gato para colorear e recortar. As partes pegaranse 
sobre un cartón que conterá o debuxo do contorno do corpo, mentres se van 
identificando. 
Unha vez rematado os nenos debaterán sobre a funcionalidade das diferentes 
partes do corpo.   
As partes do corpo serán: boca, orellas, bigotes, patas dianteiras, traseiras,       
unllas e cola. 

• SUXESTIÓNS: Tratar de poñer exemplos ou símiles con partes do corpo 
humano. Se algún neno/a se equivoca utilizar reforzo positivo no canto de 
dicirlle que está mal. 

 

 
1.4 Benvida a casa 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 3 a 6 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 
• DURACIÓN: 25 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: En coro ou en U. 

• TAREFA: Identificar as necesidades dun animal doméstico. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente narra unha pequena historia sobre 
unha  cadela abandonada que é adoptada despois de pasar unha tempada 
nun centro de acollida. 
No transcurso da historia o/a docente irá remarcando as necesidades dos 
animais adoptados, que deben ser cubertas polos propietarios, resaltando así 
a súa importancia. 
A actividade remata propoñendo facer un debuxo dun animal doméstico 
comendo, paseando, xogando ou facendo calquera actividade habitual nunha 
vivenda familiar.  

• SUXESTIÓNS: Tratar de poñer exemplos ou símiles coas actividades diarias dos 
nenos. Se algún neno se equivoca utilizar reforzo positivo no canto de dicirlle 
que está mal. 
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HISTORIA 
 

Lúa deambulaba polas rúas, cheíña de fame e frío, coa única compaña dunhas ducias 
de pulgas, que lle producían unha comechón insoportable por todo o corpo.  
 
Brais estaba a piques de finalizar o reparto diario de pan coa súa furgoneta. Virou á 
dereita, despois de pasar o semáforo en verde, e tivo que cravar fortemente o pé no 
pedal do freo para non atropelar a aquela fermosa cadela, que cruzaba a rúa con cara 
triste e paso lento. Despois de recuperarse do susto, Brais colleu o seu teléfono e 
chamou a un refuxio de animais. Pouco despois Lúa entraba no refuxio, onde foi 
recibida con cariño. Alí déronlle comida e abrigo e foi atendida por unha veterinaria, 
que lle fixo unha revisión completa para comprobar se tiña algunha lesión ou 
enfermidade. Soamente tiña un pequeno corte nunha pata dianteira. Cos coidados da 
veterinaria, en poucos días estaba totalmente recuperada.  
Pasaron dous meses e un bo día unha familia chegou ao Refuxio coa intención de 
adoptar un can. Martín, o máis pequeno dos nenos, fixouse en Lúa e comezou a xogar 
con ela. Lúa estaba encantada: corría, ladraba, movía o rabo e a cabeza... Mesmo 
semellaba que estaba a bailar.  A familia de Martín namorouse daquela cadela tan 
simpática, adoptouna e levouna para a súa casa.  
Cando chegaron a casa, a familia reuniuse arredor da mesa da cociña e comezou a falar 
do seu novo membro.  Que necesitaría Lúa? 

 
COMPARAR CON NECESIDADES HUMANAS e preguntar para que eles vaian dicindo por 
que: 
 
□ Bebida – Auga para beber. A primeira necesidade.   
□ Comida– Comida para medrar, para poder xogar e correr.  
□ Baño –Para manter unhas axeitadas condicións hixiénicas. 
□ Cama – Un lugar onde refuxiarse, durmir quente e seco.  
□ Pasear e correr – Para crecer san e forte, desenvolvendo ben os   músculos e 

os osos.  
□ Coidados veterinarios – Para previr enfermidades, vacinalos e curalos cando 

están enfermos  
□ Amor e cariño –Son animais domésticos necesitan ser queridos e coidados.  
□ Xogar con outros cans – Para poder relacionarse con outros cans sen 

pelexarse e enfadarse, fomentando así a súa socialización con outros animais 
da súa mesma especie.  
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PRIMEIRO CICLO PRIMARIA 
 
 
OBXECTIVOS: 
□ Comprender o concepto de animal doméstico ou de compañía. 
□ Diferenciar animais domésticos e salvaxes. 
□ Coñecer as características dun animal doméstico. 
□ Identificar as necesidades básicas dun animal de compañía, facendo fincapé  
       nas necesidades afectivas. 
□ Fomentar o respecto cara os animais domésticos. 
□ Identificar os sentimentos dun animal abandonado e aprender a sensibilizarse coa 

situación do abandono. 
□ Coñecer o procedemento de adopción de animais abandonados. 
 
 
 

 CONTIDOS: 
□ Animal doméstico/ salvaxe. 
□ Necesidades físicas e afectivas dunha mascota. 
□ O corpo dos animais. 
□ Abandono de animais de compañía. 
□ Adopción de animais procedentes de refuxios ou centros de acollida.     
 
 

PALABRAS CLAVE: 
Doméstico, Refuxio, Abandono, Adopción, Respecto, Maltrato, Protección, Soidade, 
Medo, Angustia, Esperanza,   Alegría, Tranquilidade. 
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ACTIVIDADES 

 
1.5 Presentando o meu animal doméstico 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 6 a 8 anos. 
• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 

• DURACIÓN: 25 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: Preferiblemente en forma de U. 

• TAREFA: Introdución ao mundo dos animais domésticos e recadación de 
información sobre os coñecementos previos por parte do/a mestre/a.  

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente reparte fichas nas que aparece o 
debuxo dun can a cada un dos/as participantes. Rematado o reparto dará un 
tempo a os/as pequenos/as para que coloreen o debuxo e a continuación o 
coloquen no seu peito ou na súa mesa (no transcurso de todas as actividades). 
Por último, cada alumno/a dirá o nome do seu can/cadela ou inventará un no 
caso de que non teña e fará unha pequena descrición do mesmo/a.  

• SUXESTIÓNS: Tratar de estimular ao alumnado para que dea detalles do seu 
animal de compañía, reforzando en todo momento os seus comentarios. 

 
1.6 Para que quero as miñas… 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 6 a 8 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 
• DURACIÓN: 25 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: Colocaranse nas súas mesas formando grupos de 4 ou 
5 alumnos/as. 

• TAREFA: Identificación de partes do corpo dun can ou gato e a súa 
funcionalidade. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente repartirá a cada grupo distintas 
partes do corpo dun can ou gato para colorear e recortar. As partes pegaranse 
sobre un cartón que conterá o debuxo do contorno do corpo do animal de 
que se trate, mentres se van identificando. 
Unha vez rematado os nenos debaterán sobre a funcionalidade das diferentes 
partes do corpo.   
As partes do corpo serán: boca, orellas, bigotes, patas dianteiras, traseiras, 
unllas e cola. 

• SUXESTIÓNS: Tratar de poñer exemplos ou símiles con partes do corpo       
humano. Se algún neno/a se equivoca utilizar reforzo positivo no canto de 
dicirlle que está mal. 
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1.7 Historia dun cadela abandonada 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 6 a 8 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 
• DURACIÓN: 30 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: Colocaranse en forma de coro ou en U. 

• TAREFA: Identificar e comprender os sentimentos dos seres vivos. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente narra a historia dunha cadela 
abandonada que vaga pola rúa e é recollida por un refuxio.  
A historia ten un final feliz pero en todo o proceso se van describindo con 
claridade os seguintes sentimentos: 

� Soidade  
� Medo 
� Angustia 
� Esperanza 
� Alegría 
� Tranquilidade 

No transcurso do conto iranse transmitindo estes sentimentos que irán 
evolucionando de negativos a positivos. Ao rematar o relato o/a docente 
preguntará ao alumnado cales son os sentimentos descritos e procederá a 
anotalos no encerado. Mostrará imaxes gráficas de internet, diapositivas ou 
debuxos con caras que describirán eses sentimentos.  

• SUXESTIÓNS: Anotaranse  tanto os sentimentos que se detallan arriba, como 
outros que poidan aportar os/as nenos/as. Daranse por válidas todas a 
respostas, reconducindo aquelas que o precisen. 

 
 
HISTORIA 
 

Lúa deambulaba polas rúas, cheíña de fame e frío, coa única compaña dunhas ducias 
de pulgas, que lle producían unha comechón insoportable por todo o corpo. Sentíase 
realmente soa. Dende que Manuel e Carmen a deixaran abandonada ao lado dun 
colector de lixo, aquela xeada mañá do mes de febreiro, non deixaba de vagar, sen 
rumbo, dun lado para outro, sen saber a onde ir. Non tiña con quen xogar, con quen 
correr, a quen ladrar, lamber, acariñar,....  
Tiña medo. Si, moitísimo medo. Polas noites agochábase nalgún recuncho e asustábase 
con cada ruído que escoitaba. O máis mínimo son supoñía para ela unha gran ameaza. 
Os pasos dunha persoa, as pingas de choiva, os coches, as motos, ata os ladridos ou 
miaños dos cans e gatos vagabundos facían tremer o seu corpo. As horas pasaban moi 
lentamente e non conseguía durmir. Sentía unha enorme angustia. Unha e outra vez 
pensaba en Manuel e Carmen. Non entendía que podía ter pasado para que aquelas 
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persoas a quen tanto amaba decidiran poñer fin, daquela forma tan drástica, á historia 
que os unía.   

     
 
 
Levaba máis de 5 anos naquela casa. Era a súa casa. E agora atopábase alí, soa, nun 
lugar calquera, sen saber que faría ao día seguinte.  
 
Levaba xa unha semana camiñando sen parar, tratando de atopar o camiño de regreso 
ao fogar, comendo os restos que atopaba preto dos colectores de lixo, como aquel no 
que a deixaran tirada sete días atrás. Arrastraba as súas patas e orellas polo asfalto, 
sen decatarse de onde pisaba ou por onde atravesaba. Brais, o panadeiro daquel 
barrio,  estaba a piques de finalizar o reparto diario de pan coa súa furgoneta. Virou á 
dereita, despois de pasar o semáforo en verde, e tivo que cravar fortemente o pé no 
pedal do freo para non atropelar a aquela fermosa cadela, que cruzaba a rúa con cara 
triste e paso lento. Despois de recuperarse do susto, Brais colleu o seu teléfono e 
chamou a policía local, que contactou co Refuxio de animais.  Mentres non chegaba o 
persoal do refuxio de animais. Brais achegouse a Lúa e comezou a acariñala e a falarlle 
con palabras doces. Lúa abriu os ollos coma pratos. Naquel mesmo intre sentiu que 
aínda lle quedaban esperanzas. Púxose moi feliz. Por fin atopara a alguén que lle facía 
caso e a trataba ben. Sentiuse tan ben nas mans de Brais que se quedou durmida.  
 
Cando espertou Lúa atopouse nun lugar estraño. Estaba nun refuxio de animais 
abandonados. Pero non sentiu medo, nin soidade. Alí respirábase un bo ambiente. Oía 
ladrar a outros cans. Pero non eran ladridos desesperados como os que escoitaba 
polas rúas.  E non facía frío. Ao seu carón había un recipiente con comida e outro con 
auga. Abalanzouse sobre eles en canto se decatou da súa presenza. Despois de comer 
e beber notou, por primeira vez en moito tempo, unha sensación enorme de 
tranquilidade. Sabía que nese lugar estaría ben.  
 
1.8 Benvida a casa 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 6 a 8 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 
• DURACIÓN: 25 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: En coro ou en U. 

• TAREFA: Identificar as necesidades dun animal doméstico. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente continúa relatando a historia da 
cadela abandonada da actividade 2.3. Nesta ocasión será adoptada por unha 
familia. No transcurso da historia o/a docente irá remarcando as necesidades 
dos animais adoptados, que deben ser cubertas polos propietarios, resaltando 
así a súa importancia. 
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A actividade remata propoñendo facer un debuxo dun animal doméstico  
comendo, paseando, xogando ou facendo calquera actividade habitual nunha 
vivenda familiar.  

    
 

• SUXESTIÓNS: Tratar de poñer exemplos ou símiles coas actividades diarias dos 
nenos. Se algún neno se equivoca utilizar reforzo positivo no canto de dicirlle 
que está mal. 

 

HISTORIA 
 
Lúa deambulaba polas rúas, cheíña de fame e frío, coa única compaña dunhas ducias 
de pulgas, que lle producían unha comechón insoportable por todo o corpo.  
Brais estaba a piques de finalizar o reparto diario de pan coa súa furgoneta. Virou á 
dereita, despois de pasar o semáforo en verde, e tivo que cravar fortemente o pé no 
pedal do freo para non atropelar a aquela fermosa cadela, que cruzaba a rúa con cara 
triste e paso lento. Despois de recuperarse do susto, Brais colleu o seu teléfono e 
chamou a un refuxio de animais. Pouco despois Lúa entraba no refuxio, onde foi 
recibida con cariño. Alí déronlle comida e abrigo e foi atendida por unha veterinaria, 
que lle fixo unha revisión completa para comprobar se tiña algunha lesión ou 
enfermidade. Soamente tiña un pequeno corte nunha pata dianteira. Cos coidados da 
veterinaria, en poucos días estaba totalmente recuperada.  
Pasaron dous meses e un bo día unha familia chegou ao Refuxio coa intención de 
adoptar un can. Martín, o máis pequeno dos nenos, fixouse en Lúa e comezou a xogar 
con ela. Lúa estaba encantada: corría, ladraba, movía o rabo e a cabeza... Mesmo 
semellaba que estaba a bailar.  A familia de Martín namorouse daquela cadela tan 
simpática, adoptouna e levouna para a súa casa.  
Cando chegaron a casa, a familia reuniuse arredor da mesa da cociña e comezou a falar 
do seu novo membro.  Que necesitaría Lúa? 

 
COMPARAR CON NECESIDADES HUMANAS e preguntar para que eles vaian dicindo por 
que: 
 
□ Bebida – Auga para beber. A primeira necesidade.   
□ Comida– Comida para medrar, para poder xogar e correr.  
□ Baño –Para manter unhas axeitadas condicións hixiénicas. 
□ Cama – Un lugar onde refuxiarse, durmir quente e seco.  
□ Pasear e correr – Para crecer san e forte, desenvolvendo ben os   músculos e 

os osos.  
□ Coidados veterinarios – Para previr enfermidades, vacinalos e curalos cando 

están enfermos  
□ Amor e cariño –Son animais domésticos necesitan ser queridos e coidados.  
□ Xogar con outros cans – Para poder relacionarse con outros cans sen 

pelexarse e enfadarse, fomentando así a súa socialización con outros animais 
da súa mesma especie.  
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2. SEGUNDO CICLO PRIMARIA 
 
OBXECTIVOS: 
□ Comprender o concepto de animal doméstico. 
□ Diferenciar animais domésticos e salvaxes. 
□ Fomentar o respecto cara os animais domésticos. 
□ Identificar os sentimentos dun animal abandonado e aprender a sensibilizarse coa 

situación do abandono. 
□ Comprender o significado dun abandono e as consecuencias que carrexa. 
□ Coñecer o procedemento de adopción de animais. 
□ Descubrir a importancia da identificación dos animais de compañía. 
 
 

CONTIDOS: 
□ Animal doméstico/salvaxe. 
□ O abandono dos animais de compañía. 
□ Sentimentos dos animais abandonados. 
□ A identificación de animais perdidos. 
□ Adopción de animais en refuxios ou centros de acollida. 

 
 
PALABRAS CLAVE: 
Doméstico, Salvaxe, Refuxio, Acollida, Protección, Abandono, Adopción, Respecto, 
Maltrato, Microchip, Identificación, Sentimentos.      
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ACTIVIDADES  

          
2.1 Presentando o meu animal doméstico 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 8 a 10 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 

• DURACIÓN: 20 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: Disposición habitual do alumnado na aula. 

• TAREFA: Introdución ao mundo dos animais domésticos e recadación de 
información sobre os coñecementos previos por parte do/a docente. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente reparte follas en branco. Os/as 
alumnos/as debuxan o seu animal de compañía favorito e escriben debaixo o 
nome do mesmo. En caso de que non teñan poderán inventalo. Pegan no 
peito a etiqueta, que levarán posta durante o transcurso de tódalas 
actividades. Feito isto, os participantes comezan a contar individualmente, 
seguindo a orde que estableza o/a docente por que é o seu animal preferido. 

• SUXESTIÓNS: Tratar de estimular ao alumno/a para que dea detalles do grupo 
ao que pertence o animal escollido e as súas características.  

 
2.2 Búscame 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 8 a 10 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 
• DURACIÓN: 25 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: Formaranse 5 grupos ou equipos. 

• TAREFA: Os/as alumnos/as aprenderán a identificar un can usando o código 
dun microchip e comprenderán a súa utilidade na localización dos/as 
propietarios/as. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente entregará a cada grupo un sobre e 
unha lista (rexistro) con códigos de microchips, nomes de pila de cans 
asociados aos mesmo e os datos dos seus propietarios (nome e número de 
teléfono). Dentro do sobre hai 7 cans de papel exactamente iguais. 
Cada grupo deberá identificar os cans do seu sobre. Para isto, en primeiro 
lugar, localizarán no reverso do animal un código de microchip. A 
continuación buscarán na lista (rexistro) o nome e os datos correspondentes 
aos seus propietarios, que serán anotados na parte posterior do can/cadela.   
O grupo que remate antes o proceso de identificación quedará clasificado en     
primeiro lugar. Así sucesivamente. 
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NOTA: En cada sobre haberá 2 cans sen código. Isto servirá para que 
comprendan a importancia da colocación de microchips nos animais de 
compañía, xa que estes terán que deixalos sen identificar. Pódese introducir 
tamén, neste intre, o concepto de adopción.  

• SUXESTIÓNS: O/a docente debe procurar a realización do traballo en equipo 
favorecendo que todos os membros realicen algunha tarefa. O ideal sería que 
cada membro do grupo realizase a identificación dun can. 

 
 
2.3 Como me sinto 

 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 8 a 10 anos. 
• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 

• DURACIÓN: 25 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: En semicírculo ou en forma de U. 

• TAREFA: Os/as alumnos/as deberán recoñecer os sentimentos dos animais 
baseándose nas súas expresións. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente utilizará a lista de expresións que se 
mostra no Anexo 1. Irá pedindo voluntarios, de un en un, que terán que 
intentar imitar a expresión que lle indique o/a docente. O resto do alumnado 
deberá identificar o sentimento que se quere representar. No caso de que 
non haxa voluntarios será o/a docente quen escolla a os/as alumnos/as 
encargados de realizar as imitacións.  

• SUXESTIÓNS: O/a docente dirixirá a actividade de xeito ordenado, procurando 
que todo o alumnado participe na mesma.  
Intentarase identificar situacións da vida cotiá que leven consigo cada un 
deses sentimentos. 
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ANEXO 1 
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3. TERCEIRO CICLO PRIMARIA 

 
OBXECTIVOS: 
□ Fomentar o respecto cara os animais domésticos. 
□ Comprender a importancia da identificación dun animal doméstico. 
□ Coñecer o  procedemento de adopción de animais. 
□ Asimilar a importancia dunha correcta educación dos animais de compañía. 
 
 
 

  CONTIDOS: 
□ Animal doméstico/ salvaxe. 
□ A identificación dos animais perdidos. 
□ Abandono dos animais de compañía. Posibles solucións a este problema. 
□ Adopción de animais en refuxios ou centros de acollida. 
□ Tenza responsable e educación dos animais domésticos. 
 

 
PALABRAS CLAVE: 
Doméstico, Salvaxe, Refuxio, Acollida, Abandono, Protección,Maltrato, Respecto, 
Microchip,Identificación, Adopción. 
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ACTIVIDADES 
 
3.1 Presentando o meu animal doméstico 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 10 a 12 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 
• DURACIÓN: 15 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: Disposición habitual do alumnado na aula. 
• TAREFA: Introdución ao mundo dos animais domésticos e recadación de 

información sobre os coñecementos previos por parte do/a mestre/a.  

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: Os/as participantes comezan a contar 
individualmente, seguindo a orde que estableza o/a docente como é o seu 
animal de compañía (dirán o seu nome, especie e farán unha breve 
descrición). No caso de que non teñan, falarán de cal é a súa mascota 
preferida.   

• SUXESTIÓNS: Tratar de estimular a o/a alumno/a para que dea detalles do 
grupo de animais ao que pertence o animal o animal escollido e as súas 
características. 

 
3.2 Búscame 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 10 a 12 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 
• DURACIÓN: 25 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: Formaranse 5 grupos ou equipos. 

• TAREFA: Os/as alumnos/as aprenderán a identificar un can usando o código 
dun microchip e comprenderán a súa utilidade na localización dos/as 
propietarios/as. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente entregará a cada grupo un sobre e 
unha lista (rexistro) con códigos de microchips, nomes de pila de cans 
asociados aos mesmo e os datos dos seus propietarios (nome e número de 
teléfono). Dentro do sobre hai 7 cans de papel exactamente iguais. 
Cada grupo deberá identificar os cans do seu sobre. Para isto, en primeiro 
lugar, localizarán no reverso do animal un código de microchip. A 
continuación buscarán na lista (rexistro) o nome e os datos correspondentes 
aos seus propietarios, que serán anotados na parte posterior do can/cadela.   

              O grupo que remate antes o proceso de identificación quedará clasificado en     
primeiro lugar. Así sucesivamente. 
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NOTA: En cada sobre haberá 2 cans sen código. Isto servirá para que 
comprendan a importancia da colocación de microchips nos animais de 
compañía, xa que estes terán que deixalos sen identificar. Pódese introducir 
tamén, neste intre, o concepto de adopción.  

• SUXESTIÓNS: O/a docente debe procurar a realización do traballo en equipo 
favorecendo que todos os membros realicen algunha tarefa. O ideal sería que 
cada membro do grupo realizase a identificación dun can. 

 

 
3.3 Consegue o que queres 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 10 a 12 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 
• DURACIÓN: 25 minutos. 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: En círculo. 

• TAREFA: Os alumnos deberán guiar a dous compañeiros/as na consecución 
dunha tarefa utilizando un premio ou un castigo. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: O/a docente solicita a colaboración de 2  
alumnos/as que deberán abandonar a clase. 
Mentres estes permanezan fóra da aula o/a docente e o resto do alumnado 
deseñarán unha tarefa sinxela.  
A continuación farán entrar a o/a primeiro/a dos voluntarios/as e 
explicaranlle a tarefa para que a realice. 
O/a docente pedirá ao resto do alumnado que o/a guíe utilizando reforzos 
negativos (a palabra NON) cando erre, e gardando silencio cando se achegue 
ao obxectivo. 
Despois entrará o/a segundo/a voluntario/a e o/a docente pedirá aos 
alumnos que o/a guíen na mesma tarefa, pero esta vez utilizando reforzos 
positivos (a palabra BEN) cando se acerque ao obxectivo e gardando silencio 
cando erre. 
Ao rematar a actividade compararanse os tempos de consecución de ambas 
probas e cada voluntario/a falará acerca dos sentimentos que experimentou. 

• SUXESTIÓNS: O/a docente debe facer fincapé en que hai dous xeitos de    
conseguir as cousas, un mediante o reforzo positivo e outro con castigo, 
facéndolles ver que os resultados e os sentimentos son mellores coa 
educación en positivo. Enlazaremos isto coa importancia dunha axeitada 
educación dun animal de compañía. 

 
3.4 Preparo as miñas conclusións fronte ao abandono 
 

• IDADES ÁS QUE VAI DIRIXIDA: 10 a 12 anos. 

• GRUPOS: Máximo 25 alumnos/as. 
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• DURACIÓN: 20 minutos. 

     
 
 

• DISPOSICIÓN DO GRUPO: Formaranse grupos de 4 ou 5 alumnos/as. 

• TAREFA: Identificar os puntos clave da loita contra o abandono. 

• DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: Cada grupo terá 10 minutos para discorrer 3 
IDEAS sobre a loita contra o abandono animal. 
Nos seguintes 10 minutos o/a docente anotará as ideas de tódolos grupos no 
encerado e abrirá unha quenda de debate organizado.  
Como punto final procederá a entregar ao alumnado os trípticos da “Campaña 
contra o abandono dos animais”. 

• SUXESTIÓNS: Se algún neno/a se equivoca utilizar o reforzo positivo no canto 
de dicirlle que está mal, premiando a súa colaboración. 
É moi Importante que as IDEAS saian dos/as participantes, non que as 
propoña o/a docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


