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Mozos pola Educación na Diversidade e a Inclusión 

 

Comprender e respetar as diferenzas 

Promover discursos inclusivos, de acollida y recoñecemento cara a todas as persoas 

Traballar por unha sociedade diversa e intercultural 

 Fomentar o diálogo, o traballo en equipo, a empatía, a  asertividad, o respecto e escóita activa 

Empoderar a nenas, nenos,  adolescentes e mozos para que se convertan en líderes e promotores de 
convivencia e formen parte da cidadanía comprometida que traballa polos  ODS. (16 e 17 en especial) 

 

 

Isto é o que che propón J.E.D.I. unha plataforma interactiva que a través de 4 retos baseados no xogo, o 
traballo en equipo e a participación activa busca promover a convivencia intercultural e inclusiva na aula. 

Os 4 retos forman parte dun itinerario formativo que dispón de adaptacións dirixidas a nenos, nenas, 
adolescentes e novas (de 6 a 18 anos) para que poidan descubrir, segundo o seu nivel educativo e a 
súa idade, a importancia e a riqueza que supón vivir nunha sociedade diversa e xerar actitudes de 
escoita, respecto, diálogo e construción conxunta dun mundo máis xusto e sostible, apoiando a 
consecución dos  ODS 

 Cada reto será deseñado para permitir a implicación activa de todo o alumnado fomentando a 
participación inclusiva e igualitaria no desenvolvemento do itinerario. 

Podes escoller realizar co teu alumnado uno, dous, tres ou os catro retos do itinerario segundo 
consideres máis adecuado. O grupo participante obterá un certificado con aula e / ou centro educativo 
activo na promoción da convivencia intercultural e a inclusión. 

Para acceder á proposta 

1. Le os retos que che presentamos nesta guía 

2. Pica na web o reto que queiras realizar 

3. Inscribete 

4. Accede á información 
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Neste reto terase que realizar unha investigación persoal e grupal sobre as nosas 
orixes e utilizaranse murais interactivos para a exposición de conclusións. 

OBXECTIVO:Recoñecer que os movementos das persoas dun lugar a outro forman 
parte da vida humana e da propia historia persoal. 

COMPETEN COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia cidadá: Comprensión dos conceptos de mobilidade humana e migracións e 
recoñecemento de que os movementos das persoas son unha das características dos seres humanos. 

Competencia persoal, social e de aprender a aprender: Competencia persoal, social e de aprender a 
aprender: Profundización na propia historia e identidade persoal e a dos e as compañeiras do meu 
grupo. Conexión das aprendizaxes coa vida cotiá. 

Competencia lingüística:. Expresión da realidade de forma oral e escrita. 

HABILIDADES TRABALLADAS:  

Conciencia emocional:  tomar conciencia das propias emocións e das emocións dos demais, que nos 
axudará a comprender como respondemos e comunicámonos nas diversas relacións sociais. 

Autoestima:  recoñecerse e respectarse desde o que cada persoa é. 

Disponible on-line de manera permanente 

 

 

Neste reto, un  kahoot interescolar, no que se participará con outros centros educativos, axudará a 
afianzar coñecementos sobre a realidade actual da mobilidade humana. 

OBXECTIVOS: 

  Coñecer a realidade actual das migracións, o refuxio, causas e 

consecuencias do proceso migratorio e os dereitos humanos das 

persoas acollidas.  

  Dotar de coñecementos para favorecer a capacidade crítica e o 
recoñecemento de estereotipos, fake news e rumores. 
 

COMPETENCIAS CLAVE:  

Competencia dixital: Uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. 

Competencia persoal, social e de aprender a aprender:  Consciencia do que cada persoa sabe e do 
que descoñece,  promovendo procesos de procura e aprendizaxe propio e de autoavaliación. 

Competencia cidadá:  Comprensión dos conceptos e estruturas sociais, económicas, xurídicas e 
políticas e coñecemento da realidade do mundo 

Competencia matemática Identificación de preguntas pertinentes e promoción de actitudes críticas e de 
respecto polos datos e a súa veracidade. 
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HABILIDADES TRABALLADAS:  

Análise crítica: analizar a información de maneira crítica, con probas e argumentos 

Escucha activa: ser capaz de escoitar con comprensión e coidado, entendendo o que a outra persoa 
quere dicir e transmitindo que recibimos a súa mensaxe 

Asertividad: Habilidade para ser claros, francos e directos, dicindo o que se quere dicir, sen ferir os 
sentimentos dos demais. 

Actividad sincrónica junto a otros centros educativos que se realizará los días 17 y 20 de junio. A partir 
de esa fecha estará disponible el material para trabajo en el centro.  

 

Xogo de fuga interactivo polo que se resolve, mediante probas, as claves para poder avanzar e 
resolver o reto proposto vinculado á realidade do camiño que teñen que facer as persoas en 

situación de mobilidade humana. 

OBJETIVO: Conocer las causas de la movilidad humana y la realidad que viven las 
personas que se ven obligadas a dejar su país de origen.  

COMPETENCIAS CLAVE:  

Competencia digital: Uso creativo y crítico de los entornos digitales para el aprendizaje y la 
participación social a través  de la resolución de problemas y situación de la vida diaria y de la búsqueda 
de información clave para la misma. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales: Conocimiento, comprensión, aprecio y puesta 
en valor de las diferencias.  

Competencia ciudadana: Comprensión de los códigos éticos y los derechos humanos, capacidad de 
expresión de puntos de vista propios y respeto de los ajenos, así como capacidad de tolerancia y 
respeto  a todas las personas 

Competencia matemática y competencias basadas en la ciencia y la tecnología: Capacidad de 
aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar, predecir la realidad y 
resolver problemas:  

HABILIDADES TRABAJADAS:  

Empatía: Capacidad para ponerse en lugar de las otras personas 

Trabajo en equipo: fijar los objetivos de manera conjunta y coordinada, aunar esfuerzos para sacarlos 
adelante, integrar a todas las personas que forman parte del mismo. 

Diálogo: que incluye saber escuchar, respetar los turnos de palabra, generar confianza, mostrar 
apertura a todas las opiniones de todas las personas 

Disponible on-line de manera permanente 
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Planificar y desarrollar una actividad dirigida hacia otras personas. Este es el reto que se 
plantea con el objetivo de desmontar rumores y estereotipos en torno a las 
personas migrantes. 

OBXECTIVO: Coñecer as causas da mobilidade humana e a realidade que 
viven as persoas que ven obrigadas a deixar o seu país de orixe. 

COMPETENCIAS CLAVE:  

Competencia de conciencia e expresións culturais: Coñecemento, comprensión, aprecio e posta en 
valor das diferenzas. 

Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor: Comprensión dos mecanismos 
vinculados á planificación, toma de decisións (que inclúe implicacións éticas e creatividade) e execución 
de propostas 

Competencia cidadá:  Construción de cultura de respecto, de coidado e de colaboración e 
corresponsabilidade. Actuación como cidadanía responsable e participación plena na vida social e 
cívica. 

Competencia lingüística: Capacidade de expresarse de maneira apropiada e axustada ao contexto e 
predisposición ao diálogo crítico e construtivo con consciencia do efecto que a linguaxe e a expresión 
ten sobre outras persoas. 

HABILIDADES TRABALLADAS:  

Iniciativa e creatividade: propoñer, desenvolver ou idear proxectos propios, novos, diferentes e 
innovadores 

Intelixencia emocional: manexar os sentimentos e emocións, discriminar entre eles e utilizar estes 
coñecementos para dirixir os propios pensamentos e accións, 

Xestión da frustración:   ser capaz de afrontar os problemas e limitacións que nos atopamos ao longo 
da vida, e as molestias ou incomodidades que poidan causarnos. 

Dispoñible en liña de maneira permanente. Esta actividade pode realizarse dentro da organización 
educativa ou na rúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


