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INTRODUCIÓN

Nas súas liñas tamén pretendemos que reflexionedes sobre a educación que recibistes, os 

recordos da vosa infancia, as vosas expectativas como familias e persoas educadoras. 

Animámosvos a que (re)pensedes aspectos sobre a diversidade e a coeducación e cuestionedes 

ideas estereotipadas e moitos dos mandatos familiares que levamos aprendidos e poden estar 

condicionando a nosa labor educativa.

“Xogada Mestra” pretende ser, coma o seu nome indica, a acción de intervir nunha quenda de 

xogo de xeito favorable e que nos aproxime á vitoria ou ao obxectivo que queremos alcanzar. Por 

iso esta expresión representa o que procura esta guía: ser unha ferramenta máis de axuda para 

familias e profesorado na construción de relacións e espazos de xogo inclusivos, diversos e libres 

de estereotipos de xénero e machismos.

Nela poderedes atopar algunhas alternativas e numerosos recursos educativos e lúdicos para 

acompañar as crianzas nos seus momentos de lecer, espazos de aprendizaxe ou tempos de 

xogos. Isto bríndalles oportunidades de mostrarse tal e como son, de expresárense e 

relacionárense en igualdade e de analizar os posibles estereotipos que poidan xurdir.

Con isto, so queda desexar que aproveitedes este recurso e vos beneficiedes do valor que ten 

unha educación en igualdade e libre de sexismos e violencias machistas, que permita 

desenvolver persoas libres, diversas e con pensamento crítico.
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O termo “coeducar” fai referencia a garantir unha educación que teña en conta o 

desenvolvemento de todas as capacidades das crianzas e do alumnado. Supón eliminar 

estereotipos ou ideas preconcibidas sobre as características que deben ter os nenos/homes ou 

nenas/mulleres, xa que cada persoa ten dereito a ser diferente. Por iso precisamos educar 

valorando as distintas individualidades e calidades persoais.

As aulas, como as familias, están cheas de diversidade. A identidade específica de cada crianza 

está atravesada por múltiples características —xénero, raza, orientación sexual, clase, cultura, 

procedencia, etc.— que a conforman. A intersección de todas elas determina un xeito particular 

de estar no mundo que, nalgúns casos, se situará dentro do marco da aceptación social; noutros 

casos, nas marxes deste e, con frecuencia, fóra. O que provoca discriminación, violencia e 

opresión sobre parte do alumnado. 

QUE É 
COEDUCAR?
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Hai tres conceptos clave que axudan a entender como opera o sistema discriminatorio:

O resultado de marxinar e violentar a diversidade identitaria de parte do grupo ten 

consecuencias directas sobre a participación, a escolarización e a capacidade de aprender, 

ademais de fomentar roles discriminatorios e de poder, contrarios á finalidade básica da 

sociedade que queremos construír. 

Por iso, a interseccionalidade de xénero como enfoque coeducativo pretende explicar, criticar e 

transformar as relacións de opresión e privilexio que se dan na sociedade e que se reproducen na 

aula entre individuos, grupos e a propia institución do ensino. 

Ÿ A representación simbólica. Como inflúen os estereotipos, a desigualdade normativa, a 

ideoloxía e as imaxes creadas á hora de prexulgar certas identidades, 

Isto levado á aula implica recoñecer que cada crianza é única e diversa. Deste modo, o traballo 

educativo pasa por fomentar primeiramente o autocoñecemento das interseccións de cada 

quen. E isto é bidireccional.

Tendo isto en conta, debemos ter presente que coeducar ten como obxectivo facer persoas 

libres e dialogantes e iso implica respecto e tolerancia, de tal maneira que garanta a prevención 

das violencias e a igualdade de condicións, trato e oportunidades.

Ÿ A construción da identidade. As características coas que a alumna ou o alumno configura o 

seu xeito de estar no mundo, cales teñen máis peso e por que. 

Ÿ As estruturas sociais. Idade, xénero, raza, clase, corpos, etc., e as súas relacións de poder 

sistémicas.

XOGADA MESTRA
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Poñer atención neses espazos será, sen dúbida, unha gran XOGADA MESTRA.

Baixo esta premisa, consideramos fundamental ter en conta os diferentes espazos nos que se 

aprende e socializa e poñer especial atención no patio escolar e tempos de xogo libre, porque 

tamén educan. Neles establécense relacións, as crianzas interactúan, úsanos de distintas 

maneiras e empregan numerosos xogos e xoguetes que serven de ferramentas de 

comunicación e diversión. Pero ademais, ao xogaren, as crianzas comezan a identificarse co 

mundo adulto: soñan e experimentan como será a súa vida. Isto é, adestran habilidades a través 

das que entenden e asumen os valores da sociedade na que viven. 
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(RE)  E (DE)  PENSAR CONSTRUIR
PARA EDUCAR EN IGUALDADE 

Ÿ  Reproduzo estereotipos sexistas na miña labor educativa?

Ÿ Como reparto as tarefas do fogar na miña casa? E na miña clase?

Ÿ Que referentes masculinos e femininos lle amoso ás crianzas?

Ÿ Acepto e respecto as diferenzas da miña familia? E do meu alumnado?

Ÿ Que é para min a diversidade?

Ÿ Estou a educar as miñas crianzas en igualdade?

Ÿ Trato diferente as nenas/mulleres e os nenos/homes? Por que?

Ÿ Educáronme en igualdade na infancia? Como afectou iso a miña vida?

Ÿ Emprego unha linguaxe inclusiva e non sexista? Por que?

Sabemos que as relacións e os espazos educativos non son neutros. Podemos non estar 

cumprindo o principio de igualdade de oportunidades e ser conscientes tamén de que somos 

referentes para as nosas crianzas e alumnado. Por iso consideramos fundamental á hora de 

COEDUCAR pararnos a pensar, reflexionar e desmontar algunhas ideas previas que poidan estar 

condicionando a nosa labor de educar en igualdade. 

Velaquí algunhas cuestións a ter en conta, para pensar e contestar a soas ou en compaña:

Ÿ Como defino eu a igualdade? 

Ÿ Fago partícipes as nenas e nenos dalgunhas das decisións familiares? E na clase?

Ÿ Que fago cando vexo ou escoito unha desigualdade por cuestión de xénero?

XOGADA MESTRA
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Ÿ Escoito e teño en conta as opinións das crianzas por igual?

Ÿ Como me coido? Como nos coidamos na casa/clase? Quen coida máis?

Ÿ Coeduco ou fago o que sei/podo? 

Ÿ Abordo con naturalidade o tema da sexualidade coas miñas crianzas? E co alumnado?

Ÿ Como xogo e me relaciono coa infancia? En igualdade? 

Ÿ Como fomento a autonomía das fillas/os? E do alumnado?

Ÿ Falo sobre como me sinto? Todo o que preciso? Con maiores e peques? Por que?

Ÿ Deixo que as miñas crianzas ou o alumnado se mostren tal e como son?

Respira e ten en conta como te sentes agora mesmo. 

Estás na partida axeitada para a “Xogada Mestra”

GUÍA DE RECURSOS |  ANPA RÍO DE VA - CEIPP OS CASAIS
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DICAS
COEDUCAR

PARA

tras décadas de invisibilización, descoñecemento e menosprezo 

dos logros e talentos de moitas mulleres, debemos contribuír a 

que isto cambie. Para iso cómpre poñermos en valor o traballo 

feminino e as súas diversas contribucións, así coma o fomento da 

sororidade.

baixo a premisa de que “o que non se nomea non existe”, resulta 

fundamental darlle importancia ao uso dunha linguaxe inclusiva e 

libre de sexismos, onde todas as persoas se sintan incluídas e as 

palabras e expresións que empreguemos sexan respectuosas e 

non teñan connotacións diferentes en función do sexo.

Ÿ Recoñecemento e visibilización do saber e labor 

das mulleres e da súa contribución social e 

histórica: 

Ÿ Uso non sexista da linguaxe ou linguaxe inclusiva: 

CRIANZAS

XOGADA MESTRA
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Ÿ Educación sexual integral: 

Ÿ Normalizar a diversidade: 

Ÿ Desenvolvemento do pensamento crítico: 
trátase dun elemento crucial para educar persoas libres, con 

capacidade de decisión, habilidades sociais e ferramentas para poñer 

límites e comunicar os seus desexos e opinións.

está enfocada ao coñecemento, actitudes, habilidades 

e valores para tomar decisións axeitadas e saudables 

sobre o corpo, as emocións, as experiencias e as 

relacións que nel se dan.

as persoas somos diversas en canto a orixes, familias, 

aspectos físicos, relacións, capacidades, etc. Visibilizar a 

diversidade é ter en conta esa gran variedade sexual, 

cultural, funcional, etc., nos espazos de aprendizaxe e 

socialización das crianzas; o que, sen dúbida, será outra 

xogada mestra á hora de coeducar.
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Ÿ Desenvolvemento da autonomía persoal:
 algunhas das cuestións fundamentais para fomentar a autonomía 

das crianzas/alumnado pasa por recoñecer en igualdade os seus 

esforzos, asignar tarefas axeitadas a cada idade e características 

persoais, motivar con mensaxes positivas, ter paciencia e confiar nas 

súas posibilidades, dar seguridade ao establecer normas e límites 

claros, acompañar sen esixir nin impoñer, ofrecer alternativas e 

oportunidades/escenarios nos que poidan aprender e practicar, 

atender ás diversidades, etc.

o traballo de alfabetización emocional, expresión, comprensión e 

regulación das emocións propias e alleas axudará a que as crianzas 

desenvolvan capacidades de autocoñecemento e empatía, o que 

favorecerá o establecemento de relacións saudables e respectuosas.

Ÿ Educación emocional: 

Ÿ Corresponsabilidade: 
educar nai idea de compartir de xeito equitativo a planificación e 

realización das responsabilidades familiares e as tarefas domésticas, 

distribuíndo de maneira xusta os tempos de nenos/homes e 

nenas/mulleres. Ser exemplo e fomentar o traballo en equipo axudará 

moito.

XOGADA MESTRA
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fomentar actitudes de responsabilidade en canto aos propios autocuidados 

(coidados de un/unha mesma), coidados das outras persoas (vínculo 

afectivo) e coidados da contorna (valores de solidariedade, compromiso e 

sensibilidade polo público).

amosar modelos, experiencias e prácticas alternativas que rachen cos roles e 

estereotipos tradicionais da masculinidade hexemónica para comprender 

que non só hai un xeito de “ser neno/home” ou “ser nena/muller”, senón que 

hai que superar os modelos dominantes en prol da tolerancia, a diversidade 

e a igualdade.

Ÿ Masculinidades disidentes: 

Ÿ Desenvolvemento da ética dos coidados:: 

GUÍA DE RECURSOS |  ANPA RÍO DE VA - CEIPP OS CASAIS
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RECURSOS
PARA 

SABER
MÁIS E SEGUIR 

APRENDENDO
GuÍAS 
INFORMATIVAS 
GUÍA DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL PARA A IGUALDADE [XUNTA DE GALICIA]

� 

RECOMENDACIÓNS PARA A DETECCIÓN E SELECCIÓN DE CONTOS E LECTURAS INFANTILES E XUVENIS 
NON SEXISTAS [JUNTA DE ANDALUCÍA]

� 

XOGADA MESTRA

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/guiia_de_igualdade_2020_web_compressed.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/be0f2b61-593b-4138-96f2-5a429c6358bd
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CONTAMOS IGUAL. GUÍA PARA PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL [AYUNTAMIENTO COYADO VILLALBA]

� 

AX(E)ITAR A LINGUA. ORIENTACIÓNS PARA UNHA COMUNICACIÓN INCLUSIVA NO ENSINO 
[CIG-ENSINO E AS-PG]

� 

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
[INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER]

� 

PREVENIR Y COMBATIR LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA LGTBI+ 
[COORDINADO POLA UNIVERSIIDADE DE GIRONA]

� 
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http://www.ayto-colladovillalba.org/recursos/doc/actualidad/2012/noviembre/guia-cuentos-igualdad.pdf
https://www.cig-ensino.gal/files/Formacion/Ax(e)itar%20a%20lingua.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7894_d_PrevenirCombatir-LGTBI.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5519_d_Guia-violencia-g%C3%A9nero-%C3%A1mbito-educativo.pdf
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ABRAZAR LA DIVERSIDAD: PROPUESTAS PARA UNA EDUCACIÓN LIBRE DE ACOSO HOMOFÓBICO Y 
TRANSFÓBICO [INSTITUTO DE LA MUJER PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES]

� 

LIBERTAD PARA SOÑAR. GUÍA PARA LA ELECCIÓN DE JUGUETES SIN ESTEREOTIPOS SEXISTAS 
[YOLANDA DOMÍNGUEZ, 2021]

� 

ATRÉVETE A SENTIR, ATRÉVETE A CUIDAR Y CUIDARTE. GUÍA DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL (2021) 
[AYUNTAMIENTO DE BURGOS]

� 

NiÑAS Y NiÑOS . Proxecto que pretende dar resposta á importante e urxente necesidade dunha educación sexual de calidade que
transmita coñecementos e ideas básicas sobre o feito sexual humano para axudar a comprender a diversidade. 

� 

XOGADA MESTRA

http://www.xn--niasynios-m6af.com/
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf
https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/filefield_paths/Libertad_para_jugar.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7399_d_guia-educacion-afectivo-sexual-2021.pdf
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LECTURAS 
RECOMENDADAS 

Barroso, O. (2021). Ni rosa ni 

azul. Pautas para educar 

en igualdad. Editorial 

Sentir. Colección Sentilibros.
Marañón, I. (2020). Educar a 

un niño en el feminismo. 

Plataforma Editorial.

García Marín, J. (2019). 

Papá, por que non pintas 

as unllas de cores? 

Educando (construíndo) 

masculinidades 

disidentes. Editorial Galaxia.

Sánchez Sáinz, M. (2019). 

Pedagogías queer. ¿Nos 

arriesgamos a hacer otra 

educación? Editorial 

Catarata.

Martín Barranco, M. (2019). 

Ni por favor ni por favora: 

Cómo hablar con lenguaje 

inclusivo sin que se note 

(demasiado). Editorial 

Catarata.

García, A. (2017). Otra 

educación ya es posible: 

Una introdución a las 

pedagogías alternativas. 

Editorial Litera. 

Iturbe, X. (2015). Coeducar 

en la escuela infantil. 

Sexualidad, amistad y 

sentimientos. Editorial 

Graó.

Marañón, I. (2017). Educar 

en el feminismo. 

Plataforma Editorial.
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RECURSOS
PARA 

RELACIONARSE
E XOGAR EN 

IGUALDADE
A continuación recomendamos unha serie 

de contos, recursos audiovisuais e xogos que 

poden favorecer as relacións, aprendizaxes e 

espazos lúdicos coeducativos. Pero para que 

antes analicedes se algúns dos que 

empregades son sexistas ou non, 

propoñémosvos algunhas preguntas básicas 

a terdes en conta:

XOGADA MESTRA
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Aparece un número equilibrado de representacións de 

feminidade e masculinidade?

As personaxes mostran estéticas diversas? É dicir, non 

sempre visten como se considera socialmente correcto?

Aparecen modelos de masculinidade a facer traballos de 

coidado ou con empregos tradicionalmente femininos?

Aparecen modelos de feminidade que toman decisións ou 

son protagonistas?

1

2

3

4
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Emprega a linguaxe inclusiva?

Aparecen persoas que representan a diversidade 

funcional, cultural, relixiosa, etc.?

Aparecen familias diversas?

Reproduce estereotipos sexistas sobre a feminidade e 

masculinidade?

Aparecen persoas homosexuais, heterosexuais ou 

visibilízanse outras formas de relacións non normativas?

5

6

7

8

9

XOGADA MESTRA
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Favorece a expresión emocional?

Está libre de sexualización dos corpos?

Trátanse con respecto as personaxes? Visibiliza 

outras formas de relación onde están presentes 

valores como a amizade e a cooperación?

10

11

12

13

As reflexións a estas cuestións axudaranvos a seleccionar recursos axeitados para 

comezar a coeducar. Pensade que cando teñades postas as “lentes violetas” 

(expresión que fai referencia a ter perspectiva de xénero) calquera libro, película, 

xogo ou comentario, será un bo recurso para abrir conversas e COEDUCAR.

Potencia a imaxinación e a creatividade?

GUÍA DE RECURSOS |  ANPA RÍO DE VA - CEIPP OS CASAIS
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XOGADA MESTRA

LITERATURA
INFANTIL
E XUVENIL RACHANDO ESTEREOTIPOS

Colección Érase dos veces, de Belén Gaudes, Pablo Macías e 
Nacho de Marcos. Editorial Cuatro Tuercas.

Colección Lila Lilaina, de Ana Pilado Vega. 
Edicións A Nosa Terra.
.
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Colección Ande yo valiente, de Belén Gaudes, Pablo Macías e 
Nacho de Marcos. Editorial Cuatro Tuercas.

Romero, A. e Gallo, V. (2019). 
Nosotras/Nosotros.
FCE-Fondo de Cultura Económica.

Díaz Reguera, R. (2021).
Violeta & Co. cambian el mundo. 

Beascoa.
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Lado, M. (2021). 
A pita xefa. 

Baía Edicións.

Isern, S. (2022). 
Daniela e as mulleres pirata
da historia. 
NubeOcho Ediciones.

Gourion, S. e Marouger, I. (2019).
Las chicas y los chicos también… ¡pueden!

Editorial Astronave.

Cavallaro, M. (2020).
Nico Bravo y 
el sabueso de Hades. 
Editorial Astronave.
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Hinckel, F. (2022). 
Del revés. 
Ediciones SM. 

Pickle, L. (2022). 
Estoy fatal, gracias. 
Editorial VR Europa
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Nöstlinger, C. (2022). 
O pensador entra en acción. 
Editorial Sushi Books. 
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XOGADA MESTRA

OUTROS MODELOS DE MASCULINIDADE

Acosta, A. e Amavisca, L. (2020). 
Vivan as uñas de cores! 
NubeOcho Ediciones. 

Percival, T. (2017).
Totalmente Adrián. 
Editorial SM.. 

Le Saux, L. e Servant, S. (2014). 
Ricitos de Oso. 
Editorial Juventud.

Andrés, J. C. e Hernández, N. (2015). 
My dad is a clown/Mi papá es un payaso. 

Editorial NubeOcho.
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Proyecto audiocuento: 
un cuento propio. 

Héroes en zapatillas. Pandora Mirabilia. 
 

Clariana, A. e Muiña, P. (2022). 
Jorge lleva el pelo largo. 
Editorial Algar. 

VISIBILIZACIÓN DA MULLER NA SOCIEDADE

VV.AA. (2019). 
No me cuentes cuentos. 

100 mujeres españolas que 
cambiaron la historia y el cuento. 

Editorial Montena. 

https://tienda.pandoramirabilia.net/es/inicio/29-heroes-en-zapatillas.html
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XOGADA MESTRA

Díaz, N. e Rodríguez, A. (2018 e 2019) 
Pioneiras e Pioneiras 2: Galegas que abriron camiño. 
Edicións Xerais.

María Lado, Eli Ríos, Elvira Ribeiro, María Reimóndez e 
Ledicia Costas. Ilustracións de Eva Agra. 
Colección Mulleres bravas da nosa historia. 
Urco Editora.
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Proyecto audiolibros: un cuento propio. 
Historias para escuchar, heroínas por descubrir. 
Pandora Mirabilia.

Palomino, Z. e Sefcik, N. (2019). 
Mujeres negras en la ciencia. 

Editorial Mujeres negras 
que cambiaron el Mundo.

Jiménez, M. (2022). 
Yo también quiero jugar al fútbol: 
40 mujeres que cambiaron el deporte rey. 
Lunwerg Editores.

https://www.pandoramirabilia.net/un-cuento-propio/
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XOGADA MESTRA

PREVENCIÓN DAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Cerro, M. e del Mazo, M. (2018). 
Presentes. 
Editorial Avenauta.

Moreno Bermúdez, E. (2018). 
Pepuka y el monstruo que 
se llevó su sonrisa. 
Pepuka Editorial.

Márquez, M. (2020). 
O chuvasqueiro de Aurora. 
Editorial Bellaterra. 

Serrano, L. (2021). 
Tu cuerpo es tuyo. 
Editorial NubeOcho
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Rodríguez, N. (2021). 
Las tres mariposas. 
Publicación independiente

Cabassa, M. e Oleby, C. (2021). 
Francisca. 
Editorial Oleby.

SEXUALIDADE

Kacprzyk, A. (2021). 
¿De dónde vengo? 
Thule Ediciones.

Soler, S. (2021). 
US. 

Editorial Astiberri.
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XOGADA MESTRA

Encinas, S., Salvia, A. e Torrón, C. (2020, 2022, 2021, 2022).
La regla mola si sabes como funciona;
El semen mola pero necesitas saber como funciona; 
Tu cuerpo mola aprende a descubrilo; 
El sexo mola y desmontar mitos también. 
Colección Menstruita. Editorial Montena.

Leone, A. (2019). 
1, 2, 3... iculos! 
Editorial Gato Sueco.

Reimóndez, M. (2018). 
Fóra do normal.

Editorial Xerais
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Kruz, J. (2022). 
Vivo en mi cuerpo. 
La Topera Editorial. 

Oseman, A. (2020). 
Heartstopper. Dos chicos juntos. (Vol. 1). 
Editorial Cross Books. 

Alonso Diz, M. A. (2018). 
Piratas no recreo. 

Belagua Ediciones. 
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DIVERSIDADE

Parets Luque, C. (2018). 
Un puñado de botones. 

Createspace.
 

Pérez-Duarte, M. (2019). 
Familiario. 
Editorial B de Block.
 

Naylor-Ballesteros, C. (2019). 
La Maleta. 

Editorial La Galera.
 

Love, J. (2021). 
La boda. 

Editorial Kónikos.
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Andrés, J. C. e Serrano, L. (2022). 
Ainhoa revoltosa. 
Editorial NubeOcho.
 

Acevedo, D. e Álvarez, S. (2021). 
El color de tu piel. 

Editorial Cuento de Luz
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DEBUXOS
SERIES-PELÍCULAS
DE ANIMACIÓN

E 

RED, película dirixida por Domee Shi (2022)

Mei Lee, unha nena de 13 anos un pouco 

rara pero segura de sí mesma, que se 

debate entre seguir siendo a filla 

obediente que a súa nai quere que sexa e 

o caos da adolescencia. Pódese ver en 

Disney+: 

https://www.disneyplus.com/es-es/movies/red/4mFPCXJi7N2m
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Pippi Medias longas

É unha personaxe literaria creada pola escritora sueca Astrid Lindgren. As aventuras de Pippi, 

unha nena forte, imaxinativa e rebelde, pódense ver nesta serie dobrada ao galego na 

seguinte ligazón:  [+]

Hilda, serie de animación dirixida por Andy Coyle (2018) 

Esta serie de debuxos visualmente atractivos conta as aventuras dunha nena valente, amante 

da natureza, que vive no bosque coa súa nai e o seu can. Hilda é activa, aventureira, solidaria, 

empática e non viste de rosa. Amosa personaxes femininas autónomas e non estereotipadas. 

Podes atopala en Netflix: Hilda

https://www.netflix.com/es/title/80115346
https://www.disneyplus.com/es-es/movies/red/4mFPCXJi7N2m
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Daniel Tigre y su mundo, serie de animación creada por Angela 
Santomero e Fred Rogers (2012).

A amizade, a amabilidade, a solidariedade e a diversidade son os valores centrais que 

promove esta serie. Na Veciñanza da Imaxinación, onde vive o pequeno tigre protagonista, hai 

mulleres en posicións de poder, como a médica ou a mestra. A serie combate estereotipos e 

visibiliza a diversidade racial a través de persoas negras e de orixe hindú que conviven cos 

animais. Pódese ver en Netflix Daniel Tigre y su mundo e tamén conta con canle propia de 

YouTube en español, inglés e portugués.

Bing, serie de animación dirixida por Declan Doyle (2014)

. O pequeno Bing é un coello de tres anos que vive 

con Flop, o seu peluche coidador. Bing non vive 

grandes aventuras, senón que amosa situacións 

reais na vida de nenas e nenos pequenos e trata 

de buscar solucións propias aos seus problemas: 

lavar os dentes, xestionar unha perrencha, perder 

un xoguete ou marchar do parque. Pódese ver en 

español e inglés na canle Clan ou na seguinte 

ligazón: Bing

https://www.netflix.com/es/title/70278879
https://www.rtve.es/infantil/series/bing/


41

GUÍA DE RECURSOS |  ANPA RÍO DE VA - CEIPP OS CASAIS

Bluey, serie creada por Joseph Brumm (2018)

. Trátase dunha familia de cans, de estrutura 

tradicional –pai, nai e dúas fillas–, onde os roles 

están subvertidos. O pai é quen xoga coas 

crianzas, recolle a casa, prepara a comida e sae de 

paseo, o que amosa a figura do pai como 

coidador. As personaxes están a xogar a maior 

parte do tempo, o que salienta a importancia do 

xogo simbólico como parte do desenvolvemento 

infantil. Está dispoñible en Disney+: Bluey

Zootrópolis 2 (2021)

Película dirixida por Byron Howard, Rich Moore e Jared Bush, que conta as aventuras da 

valente coella policía Judy Hopps, quen, coa axuda do seu amigo, o raposo Nick Wilde, resolve 

casos nunha cidade única, composta por diferentes hábitats e diversos personaxes animais 

que conviven nun lugar onde non importa o que sexas.

Pódese ver en diferentes plataformas, coma Netflix e Amazon Prime Vídeo.

https://www.disneyplus.com/es-es/series/bluey/1xy9TAOQ0M3r
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XOGOS
XOGUETES 
EDUCATIVOS

E 

Brazolinda

Proxecto de deseño e fabricación de xogos de mesa en galego. 

Están deseñados para o xogo conxunto de grandes e 

pequenas e axudan a desenvolver as capacidades de 

observación, comunicación, razoamento, etc., a través das 

adiviñas, as matemáticas ou os xogos de agudeza visual, entre 

outros.

APP XOGOS TRADICIONAIS. Patrimonio Lúdico Galego

. O amplo acervo de xogos tradicionais de Galicia 

permite conectalos con numerosas destrezas, 

habilidades e coñecementos fundamentais na 

formación das persoas. Pero ao tempo, conéctanos 

cos saberes desenvolvidos polos nosos devanceiros 

durante centos de anos. 

https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/filefield_paths/Libertad_para_jugar.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7399_d_guia-educacion-afectivo-sexual-2021.pdf
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Little Feminist Playing Cards

. Este xogo de cartas é ideal para coñecer figuras históricas 

do feminismo e tamén para aprender inglés. As tarxetas 

contan con retratos de 13 mulleres que tiveron un grande 

impacto no mundo: Frida Kahlo, Ella Fitzgerald, 

Cleopatra, a Raíña Isabel I, Indira Gandhi, Hillary Clinton, 

Rosa Parks, Gloria Steinem, Malala Yousafzai, Marie Curie, 

Sally Ride, Amelia Earhart e Billie Jean King.

Tutty, de Lalala Editorial

. Xogo de cartas para dúas, tres ou catro xogadoras a partir dos 8 

anos. Pretende que as crianzas comprendan que as relacións 

familiares fúndanse no cariño e nos coidados. O obxectivo é 

formar unha familia, para o que ofrecen 28 personaxes 

diversas. Unha familia Tutty debe contar con seis ou máis 

personaxes e están compostas por tres xeracións: menor, 

adulta e maior. Polo tanto, hai unha infinidade de distintas 

combinacións posibles. 

Aprendo en positivo - Las emociones, de Diset

. É un xogo para crianzas que conta con material manipulativo 

para aprenderen a identificar e xestionar distintas emocións. 

http://www.xn--niasynios-m6af.com/
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf
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Eduyoga

. Xogo de cartas sobre atención plena e ioga. A través deste 

xogo aprénden a tomar consciencia do propio corpo, obter 

ferramentas de respiración para mellorar a xestión emocional 

e afondar no marabilloso mundo do autocoñecemento.

Wonder Women

. Xogo de cartas que ten como principal obxectivo dar a 

coñecer a figura de mulleres procedentes de diferentes 

campos que deixaron a súa pegada na historia. Está pensado 

para crianzas a partir dos seis anos. Conta con corenta e catro 

cartas que representan artistas, científicas, deportistas ou 

aventureiras que non adoitan aparecer nos libros de texto, 

pero que sempre estiveron aí. Está en inglés, o que suma a 

posibilidade de traballar a igualdade e a aprendizaxe deste 

idioma de forma simultánea. 

LAND ARTE  Xogo para crear arte na natureza

. O LAND ART é un movemento artístico que utiliza 

elementos naturais para crear arte. Con este xogo poderás 

crear arte na natureza usando follas, troncos, pedras, auga… 

e xogar cos materiais, as formas, as texturas e as cores. A 

idea principal é aprender a xogar coa natureza para querela 

e coidala.

XOGADA MESTRA

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7894_d_PrevenirCombatir-LGTBI.pdf
https://www.cig-ensino.gal/files/Formacion/Ax(e)itar%20a%20lingua.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5519_d_Guia-violencia-g%C3%A9nero-%C3%A1mbito-educativo.pdf
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BerdinGO!

Trátase dun xogo dirixido a maiores de 8 anos para traballar 

a igualdade de xénero e a inclusión. Ten dúas modalidades: 

unha de xogo por grupos de dúas a cinco xogadoras e outra 

cunha dinámica para equipos máis grandes. Está inspirado 

no bingo e as persoas participantes terán que riscar 

personaxes dos seus cartóns a medida que vaian 

aparecendo. Ademais, dispón dun glosario no que están 

explicadas as distintas personaxes e obxectos relacionados 

coas profesións, o que pretende reivindicar que tanto 

homes como mulleres poden desempeñar calquera oficio. 

Xogos de cartas en prol da igualdade. O xogo das 

profesións; o das emocións pola igualdade; o das familias 

de grandes mulleres e o da batalla feminista. 

Iguales, de EKILIKUA Creaciones

. Xogo pola diversidade e a igualdade de xénero, orientado 

a crianzas de 4 a 6 anos, que inclúe 4 formas de xogo de 

memoria e parellas. A través das ilustracións das tarxetas 

transmítense valores positivos coma o reparto de tarefas, 

roles, igualdade e bo trato.

The moon project

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/guiia_de_igualdade_2020_web_compressed.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/be0f2b61-593b-4138-96f2-5a429c6358bd
http://www.ayto-colladovillalba.org/recursos/doc/actualidad/2012/noviembre/guia-cuentos-igualdad.pdf
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