
19

78entrepobos

Presentamos a 
nova unidade 
didáctica 
“Activistas por la 
vida”, elaborada 
xuntamente con 
La Periférica e 
Gustavo Castro, 
defensor pedagogo 
mexicano, onde 
achegaremos a 
realidade dos 
Dereitos Humanos 
a Guatemala 
e Honduras 
nas aulas de 
secundaria

Activistas pola vida:
Unidade didáctica
e espazo interactivo

Trátase dun proxecto interdisciplinario sobre 
a criminalización das defensoras e defen-
sores en Centroamérica, especialmente en 

contextos marcados por todo tipo de violencias 
impunes: dende o extractivismo, realizado por 
grandes empresas europeas, ata a violencia pa-
triarcal.

O principal obxectivo desta proposta didác-
tica é axudar a integrar nos currículos de 
secundaria o estudo da vulneración de de-
reitos humanos, tanto no Norte Global como 
no Sur Global, poñendo a énfase nas voces e ex-
periencias das defensoras e defensores co obxec-
tivo de contribuír na protección e fortalecemento 
das súas estruturas comunitarias.

O importante é que o alumnado compren-
da a importancia dos dereitos humanos e a súa 
defensa, tanto no Norte como no Sur globais.

A unidade didáctica está enfocada ao alum-
nado de primeiro, segundo e terceiro ciclo 
de ESO. A proposta ofrece unha secuencia de 
11 tarefas e actividades que se concretan na 
elaboración dun vídeo colaborativo que explique 

o mapa de vulneracións de dereitos humanos na 
súa contorna próxima.

O contido de cada actividade está relacio-
nado con coñecer determinadas cuestións 
vinculadas cos dereitos humanos e as si-
tuacións de vulnerabilidade que sofren as 
defensoras e defensores en Honduras e Gua-
temala.

As tarefas céntranse en que o alumnado ana-
lice, profundice e reflexione sobre os dereitos 
humanos en Centroamérica e desenvolvan acti-
tudes de defensa e promoción dos dereitos nos 
distintos contextos, globais e locais, e ámbitos 
da súa vida cotiá.

O espazo interactivo acompaña a  uni-
dade didáctica co obxectivo de adaptarnos ás 
novas virtualidades. A través deste enlace ato-
parás o espazo interactivo da unidade didáctica: 
https://activistasporlavida.org/espacio-in-
teractivo

A unidade didáctica está a disposición de pro-
fesionais, docentes, centros educativos, centros 
de formación, colectivos, etc. 
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