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UNHA FIGURA DE PAZ

OBXECTIVO XERAL

Reforzar a idea de que o 
valor da igualdade, a 
convivencia, a xustiza social, 
a loita contra os prexuizos e 
o respecto á diferenza é 
necesario en todos os 
aspectos da vida para 
conformar a cidadanía de conformar a cidadanía de 
mañá pero tamén para actuar
hoxe.



OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
� Aprender do pasado para evitar repetilo.

� Asumir a obriga ética na defensa dos Dereitos Humanos.� Asumir a obriga ética na defensa dos Dereitos Humanos.

� Aceptar a diversidade crecente das nosas aulas.

� Fortalecer as necesidades de formación nun mundo cada vez máis
interconectado, cunha grande mobilidade e capacidade para comunicarse e 
interactuar a través das TIC.



OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

� Dar resposta á necesidade de novas aprendizaxes para convivir nun mundo global.� Dar resposta á necesidade de novas aprendizaxes para convivir nun mundo global.

� Garantir a igualdade de dereitos, o diálogo intercultural, a interacción e o 
recoñecemento entre persoas de diferentes procedencias culturais, étnicas ou 
relixiosas.

� Interiorizar os valores da igualdae e respecto á diversidade.

� Comprometernos na loita contra o racismo e os estereotipos culturais.� Comprometernos na loita contra o racismo e os estereotipos culturais.



ÁREAS INVOLUCRADAS

o Ciencias Sociaiso Ciencias Sociais
o Educación para a Cidadanía e os 

Dereitos Humanos
o Xeografía.
o Ética.
o Filosofía.
o Linguas: Galega, Española, Inglés.

Historia do Mundo Contemporáneo.o Historia do Mundo Contemporáneo.
o TICs.
o PLAMBE



LIBROS PROPOSTOS

� “Cuando los ogros se quedan solos” � “Cuando los ogros se quedan solos” 
de Pere Puig

� “La Bibliotecaria de Auschwitz” de 
Antonio G. Iturbe

� “ La hija del Este” de Clara Usón
� “El invierno del mundo” de Ken 

Follet
� El diario de Ana Frank� El diario de Ana Frank
� “El niño del pijama de rayas” de 

John Boyne



PELÍCULAS

� El valiente corazón de Irena Sendler� El valiente corazón de Irena Sendler

� El niño del pijama de rayas

� El último tren a Auschwitz

� La lista de Schindler

� La historia de Ana Frank



IRINA BOKOVA, DIRECTORA XERAL DA UNESCO

“O 27 de Xaneiro de cada ano a UNESCO rinde tributo ás vítimas do Holocausto. 
Nesta data conmemórase a liberación en 1945 polas tropas soviéticas do campo 
de concentración e exterminio de Auscwitz-Birkenau. Durante a II Guerra Mundial, de concentración e exterminio de Auscwitz-Birkenau. Durante a II Guerra Mundial, 
o réxime nazi e os seus colaboradores asasinaron a seis millóns de xudeos, 
homes, mulleres e nenos, nun intento de aniquilar sistemáticamente á comunidade 
xudea de Europa. Asemade, movidos pola súa ideoloxía racista, persegueron e 
mataron a millóns de persoas doutros grupos, xitanos (roma e sinti), minusválidos, 
opositores políticos, homosexuais e a membros doutros moitos colectivos. A 
historia deste xenocidio perpetrado na II Guerra Mundial non é cousa do pasado. É 
unha historia viva, que nos concierne a todos, calesquera sexan as nosas distintas 
procedencias, culturas ou relixións. Despois do Holocausto téñense producidoprocedencias, culturas ou relixións. Despois do Holocausto téñense producido
outros xenocidios en varios continentes. Como extraer mellores ensinanzas do 
pasado?” 
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27 DE XANEIRO / 30 DE XANEIRO EXPOSICIÓN “O VALOR DE AXUDAR”





ENCONTROS NA BIBLIOTECA




