
Despois de ler todo, intenta contestar ás seguintes preguntas:
Sobre os albinos

1. Como se chama a autora da crema protectora do sol que utilizan
os albinos da zona do Kilimanjaro?                                
Onde naceu?

2. Quen é o autor dunha serie protagonizada por unha nena de 50
anos chamada igual?

3. Cal é o nome da crema protectora para o sol?

4. Por que xurdiu a proposta de xogar ao fútbol?

5. Que  razón  alega  a  ONU  para  que  aumente  o  número  de
agresións contra os albinos?

6. Que significa “Pole pole”en suahili?

7. Cantos albinos foron asasinados nos tres últimos anos?

Sobre o dereito á educación
8. Expresa coas túas propias palabras en que consiste o dereito á

educación  recollido  na  Declaración  Universal  dos  Dereitos
Humanos.

9. Por certo, en que artigo se recolle?

10. Que países se mencionan como exemplos de violación deste
dereito?

11. Quen é Malala?

12. Que é Boko Haram?

13. Por que pensas que o peche de escolas unitarias en Galicia ou a
diminución de bolsas de estudos afectan ao dereito á educación
no noso país?

14. Que pensas que che queremos dicir con toda esta información?
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