
GGGGuuuu íííí aaaa    ddddoooo    pppprrrr oooo ffff eeee ssss oooo rrrr



Edita: 
Xunta de Galicia
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais
Consello Galego de Cooperativas

Autores:
Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia (UCETAG)
Textos: Ana Rosa Lorenzo Vila
Ilustracións: Antonio Janeiro Pan

Imprime: Tórculo S. A.

Depósito Legal: C-1809-05



COOPERA

CCaaddeerrnnoo  ddiiddááccttiiccoo  ssoobbrree  ooss  vvaalloorreess  ccooooppeerraattiivvooss

Introdución

As relacións de cooperación están presentes nas nosas sociedades, aínda que a
miúdo son menos visibles e menos tomadas en conta que as dominantes relacións de
competitividade. Con este caderno de traballo, quérese contribuír a achegar e valori-
zar a cooperación como estratexia de relación entre as persoas. 

Este caderno pretende ser un apoio para o traballo nas aulas sobre a cooperación como
forma positiva de relacionarse, de resolver conflitos e de potenciarse mutuamente.

O material está orientado aos nenos e ás nenas dos primeiros cursos de primaria,
apóiase en ilustracións para seren comentadas e suxire dinámicas vivenciais que com-
plementan o traballo das láminas e que poñen en xogo os distintos conceptos asocia-
dos á cooperación que se van debullando. 
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Cooperar é unha forma positiva de resolver conflitos

Láminas 1 e 2

Nun conflito de intereses, a solución cooperativa é a que procura responder ao máxi-
mo de expectativas de cadaquén. Non se trata de pensar que o xogo é de suma cero
(ou para ti, ou para min), senón de comprometerse mutuamente na busca dunha solu-
ción que nos satisfaga plenamente a todos; o que se chama xogo de gañar-gañar.

Obxectivos

Potenciar as habilidades para resolver conflitos desenvolvendo estratexias cooperativas.

Vivir o conflito como oportunidade para se comprometer cos intereses dos demais e
conseguir o máximo beneficio para todas as partes. Ver, xa que logo, a potencialidade
de entendelo como xogo de suma positiva (gañar-gañar).

Proposta de dinámica: as cadeiras cooperativas

Trátase dunha adaptación do tradicional xogo das cadeiras, na que se elimina o factor
excluínte e competitivo.

• Materiais: un círculo de cadeiras, colocadas co respaldo cara ao interior do círculo, e
en cantidade unha unidade inferior ao número de participantes; música.

• Desenvolvemento: os participantes van camiñando ao ritmo da música arredor do cír-
culo de cadeiras. Cando a música para, teñen que sentar nas cadeiras, de xeito que
ninguén quede sen sentar (poden compartir cadeira e desenvolver outras estrate-
xias). Compróbase que todos estean sentados vendo que non haxa pé ningún pou-
sado no chan. Unha vez conseguido, retírase unha cadeira e teñen que lograr, igual-
mente, sentar todos en canto remate a música. Así sucesivamente ata que só queden
dúas cadeiras.

Traballo de reflexión e avaliación

Que diferenzas hai entre este xogo e o tradicional?

Como logramos sentar nas cadeiras á medida que ían sendo poucas?

Que foi o que máis nos gustou do xogo?

Que relación hai entre o xogo e o que pasa nas láminas?

Fonte: Vargas, Bustillos e Marfán. “ Técnicas participativas para la educación popular” Ed.
Popular, Madrid, 1993.
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Tres personaxes: dúas nenas e un neno (son os protagonistas da serie).

Os tres queren xogar co mesmo coche de xoguete. A escena é, xa que logo, de conflito. Cada un
dos rapaces ten un conflito cos demais: quere o xoguete (coche) para si mesmo ou para si mesma.
O coche está no medio, caído no chan, cada neno ou nena ten os puños e os dentes apertados,
ou a cara de poucos amigos, e entre eles míranse de esguello en competencia polo coche. 
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OOss  ttrreess  qquueerreenn  xxooggaarr  ccoo  mmeessmmoo  ccoocchhee  ddee  xxoogguueettee  ((LLáámmiinnaa  11))

CCoonnssttrrúúeenn  uunn  cciirrccuuííttoo  ee  xxooggaann  ooss  ttrreess  ((LLáámmiinnaa  22))

Os tres comparten xogo de xeito cooperativo, cadaquén nun recanto, e mándanse o cochiño
dun a outro lado. Previamente construíron un circuíto, polo que o coche debe ir sorteando obs-
táculos ou subindo ramplas.



Cooperar significa ter máis forza

Láminas 3 e 4

Cooperar significa tamén unírmonos para confrontarmos os nosos retos. O que de
forma individual somos incapaces de facer ou de superar, cando nos unimos pode
estar ao noso alcance. Por iso, a cooperación poténcianos, dános máis forzas.

Obxectivos

Experimentar a cooperación como fonte de capacidade para se enfrontar aos retos: o
que sós non somos quen de conseguir, podémolo lograr cooperando con outros.

Tomar conciencia de que moitas necesidades propias témolas en común con outras
persoas, e podemos tamén resolvelas en común.

Proposta de dinámica: o ere

Trátase de ir incorporando persoas a un grupo perseguidor.

• Recursos necesarios: un espazo delimitado no que se desenvolverá o xogo.

• Desenvolvemento: unha persoa, o ere, persegue os demais. Cando toca outra per-
soa, esta incorpórase ao ere e as dúas, agarradas das mans, seguen perseguindo as
demais. O proceso continúa ata incorporar todas.

Traballo de reflexión e avaliación

Que diferenzas había, ao principio e ao final, na dificultade para conseguir tocar
alguén?

Como nos sentimos cando estamos nun grupo grande?

E como cando estamos nun máis pequeno e feble?

Que foi o que máis nos gustou do xogo?

Que relación hai entre o xogo e o que pasa nas láminas?

Fonte: Seminario de Educación para la Paz. Asociación Pro Derechos Humanos. “La alternati-
va del juego [2] Juegos y dinámicas de educación para la paz”. Ed. La Catarata, Madrid, 2003.
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Un ser abusón asoballa os cativos aproveitando que os atopa de un en un. Hai tres escenas
distintas na mesma lámina. Nunha delas este ser quítalle a merenda a unha nena, cando están
no recreo, no patio do colexio. Noutra escena pégalle un susto a un neno cando vai baixando
as escaleiras do colexio. Na terceira escena, no baño do colexio, córtalle o paso a unha nena
que quere ir ao váter.

En todos os casos, os cativos están profundamente contrariados e alienados ante este ser, que
se amosa malevolamente divertido e fachendoso do seu poder. As nenas e o neno están impo-
tentes, claramente cos seus corpiños miúdos e co efecto paralizante do factor sorpresa, non
poden máis que someterse á burla e á humillación deste ser abusón. Están, por tanto, empe-
quenecidos e alienados.

Nota

Falo dun ser porque non ten que ter necesariamente forma humana. Os cativos destas idades
están cargados de fantasía e tamén de medos (de aí o éxito dos contos de lobos que comen
a carrapuchiña, o sacaúntos e demais). Por outra parte, tamén é certo que o abuso dos maio-
res aos pequenos, dos fortes aos febles, dos seguros aos acomplexados, etc. é un dos confli-
tos máis presentes no día a día da vida dos nenos e das nenas na escola.

En todo caso, non se trata de facer demasiado fincapé e detalle no ser en si, senón máis ben
na sensación de debilidade e vulnerabilidade que lles provoca aos cativos. É no cambio de
actitude deles no que se transmite que efectivamente cooperar nos dá máis forzas.
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UUnn  sseerr  aabbuussóónn  aassoobbaallllaa  ooss  ccaattiivvooss  ((LLáámmiinnaa  33))



Un grupo de cativos, os tres de antes e algún máis, enfróntase ao ser e van xuntos recriminar-
lle que non lle van permitir seguir tratándoos así. 

Na lámina, os cativos vense moi fortalecidos, mesmo crecidos. A contrariedade e o alleamen-
to anterior mudou en seguridade e determinación. Están xuntos, tomaron a iniciativa e saben
que isto vai facer cambiar a situación. Recuperar a dignidade e sentírense fortes ante os seus
medos dálles un brillo alegre nas miradas.

Este ser parece ter perdido todo o seu halo de ferocidade: ante os nenos e as nenas todos xun-
tos é como se o seu poder e a súa identidade abusona lle esvararan da pel coma un mantel de
seda esvara dunha esfera de cristal. De súpeto, é como se se desfixese toda a súa compostu-
ra: se estes seguen a ser uns cativos, por que me sinto agora amedrentado por eles?, onde
ficou todo o meu poder discrecional? Atópase, xa que logo, descolocado e feble.
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UUnn  ggrruuppoo  ddee  ccaattiivvooss  eennffrróónnttaassee  aaoo  sseerr  aabbuussóónn  ((LLáámmiinnaa  44))



Cooperando somos máis creativos e creativas

Láminas 5 e 6

A creatividade é un caso claro no que a suma de persoas se converte en multiplicación
de ideas. Cando nos pomos a idear en grupo, as ocorrencias dunha persoa son un estí-
mulo para novas ocorrencias das outras, e así sucesivamente, no que se vén chaman-
do un auténtico “remuíño de ideas”.

Obxectivos

Potenciar a creatividade dos grupos.

Experimentar o efecto multiplicador e orixinal das ideas, cando as xeramos en equipo.

Proposta de dinámica: debuxo cooperativo

Consiste en compor un debuxo entre un grupo de nenas e nenos, sen que se poidan
pór de acordo verbalmente sobre o que queren debuxar.

• Materiais: un encerado, xiz e espazo libre diante do encerado; un cronómetro.

• Desenvolvemento: divídese a clase en dous grupos que se sitúan en cadansúa fileira a
unha distancia de dous metros do encerado. Nesa distancia márcase, no chan, o lugar
de saída para cada grupo. Tamén se marca, no encerado, o espazo no que cada grupo
vai facer o seu debuxo (enmarcándoo). O neno ou a nena que estea diante na fileira (é
dicir, no lugar de saída) ten un xiz. Á de tres o primeiro da fila sae e fai un único trazo
no encerado, volve rapidamente e pásalle o xiz ao seguinte da fila, que está no punto
de saída. Este sae, fai unicamente outro trazo no encerado e pásalle o xiz ao seguinte.
Así sucesivamente, sen que os membros do grupo poidan falar e ata que o cronómetro
marque tres minutos (poden ser máis minutos se os grupos son moi numerosos). 

Traballo de reflexión e avaliación

Gústanos como quedou o debuxo do noso grupo?

Que pensabamos que ía ser?

Como fomos cambiando de ideas?

Que cousas novas se nos ocorreron?

Que relación hai entre o xogo e o que pasa nas láminas?

Fonte: Vargas, Bustillos e Marfán. “Técnicas participativas para la educación popular” Ed.
Popular, Madrid, 1993
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Dous cativos e unha cativa descobren un carreiro de formigas que acaba de ser, en parte, aso-
lagado por un líquido derramado dunha lata vella que alguén tirara por aí. Cada un dos cati-
vos, preocupados polas formigas e polo seu traballo de recollida de viandas para a súa des-
pensa subterránea, pensa no que podería facer para restituír o camiño.

Un pensa en utilizar unhas chapas (as tapas das botellas que se abren con abridor) amorea-
das por riba do líquido. Outra pensa en utilizar uns trapos vellos en forma de cordón: colocar
unha pedra no medio do líquido e, pasando en transversal, construír unha ponte de trapo. Outra
máis pensa en atravesar uns paus.
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VVaarriiooss  ccaattiivvooss  ddeessccoobbrreenn  uunn  ccaarrrreeiirroo  ddee  ffoorrmmiiggaass  ((LLáámmiinnaa  55))



Entre os tres acaban de construír unha ponte colgante ao máis puro estilo da arquitectura
moderna: os paus fan de mastros, as chapas son o pavimento da ponte e os trapos suxeitan o
corpo das chapas aos mastros. Cunhas follas de árbores fixeron tamén unhas bandeiriñas para
os mastros e, para que as formigas non vaian caer, estanlle pondo tamén unhas balaustradas
a cada lado feitas con folliñas encadeadas.

As formigas xa están transitando por esta ponte de Rande improvisada e os nenos séntense
realmente fachendosos e contentos coa súa creación de enxeñaría. Están orgullosos tamén de
ter uns compañeiros tan creativos. Quen lles ía dicir a eles que conseguirían algo así!
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AAss  ffoorrmmiiggaass  xxaa  eessttáánn  ttrraannssiittaannddoo  ppoorr  eessttaa  ppoonnttee  ddee  RRaannddee  ((LLáámmiinnaa  66))



Para cooperarmos cómpre termos confianza nos demais

Láminas 7 e 8

Cooperar significa un compromiso recíproco: cada quen comprométese cos seus pro-
pios obxectivos e tamén cos dos demais. Para que as relacións de cooperación funcio-
nen, cada un debe confiar nas capacidades e na vontade dos demais para se facer
cargo do compromiso común.

Obxectivos

Experimentar como un valor as achegas de todos os membros do grupo. 

Potenciar a confianza nos compañeiros e nas compañeiras.

Proposta de dinámica: paseo de narices

Trátase de facer pasar unha caixa de mistos dun nariz a outro.

• Material: a cuberta dunha caixa de mistos, de tamaño normal, para que o nariz caiba
nela.

• Desenvolvemento: colocados en círculo, comeza a profesora ou o profesor metendo
o nariz na caixa. Sen empregar ningunha outra parte do corpo, ten que conseguir
pasarlla ao nariz da persoa da súa dereita. Así sucesivamente ata percorrer todo o
círculo.

Traballo de reflexión e avaliación

Confiabamos en que a caixa ía chegar a dar toda a volta?

Como superamos as dificultades?

Que foi o que máis nos gustou do xogo?

Que relación hai entre o xogo e o que pasa nas láminas?

Fonte: Seminario de Educación para la Paz. Asociación Pro Derechos Humanos. “La alternati-
va del juego [2] Juegos y dinámicas de educación para la paz”. Ed. La Catarata, Madrid, 2003.
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Estamos nun campamento cun monitor de tempo libre propóndonos que fagamos grupos para
a seguinte actividade, que vai consistir en construír unha torre humana.

No grupo que nos tocou hai un par de nenos (un neno e unha nena) que parecen pouco áxiles
e fortes para facer a torre, polo que os demais os miran con moi pouca confianza. O neno
semella ser demasiado feble, baixiño, fraquiño e sen forzas. A nena parece gordiña e pouco
capaz de gabear nin de facer pirueta ningunha. 

A forma pouco esperanzada en que os outros miran estes dous nenos failles sentirse a eles
mesmos aínda máis febles. Parece como se as olladas lles transmitisen inseguridade e fixesen
aínda máis fondas as súas eivas.
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¿¿CCoommoo  iimmooss  ccoonnssttrruuíírr  uunnhhaa  ttoorrrree  hhuummaannaa??  ((LLaammiinnaa  77))



A torre humana é un feito. A nena gordiña conseguiu ocupar o segundo “andar”, e está moi
contenta alí arriba, recibindo as miradas de apoio e satisfacción dos demais. Pola súa banda,
o neno que parecía máis feble recibe tamén o apoio e a confianza dos dous que ten ao lado,
soportando entre os tres a base da torre. Un dos que na lámina anterior se mostraba máis des-
esperanzado vai ocupar o posto máis alto da torre con aire triunfante, como quen fai o cumio
do Everest.
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EEnnttrree  ttooddooss,,  aa  ttoorrrree  hhuummaannaa  éé  uunn  ffeeiittoo  ((LLáámmiinnaa  88))



Para cooperarmos cómpre comunicármonos

Láminas 9 e 10

A comunicación é a ferramenta coa que trabamos a confianza. Manifestarmos os propios
intereses, comprendermos e termos empatía cos intereses dos demais, pórmonos de
acordo na estratexia para seguir e abordarmos as dificultades coas que nos podemos
atopar, son pasos necesarios que se desenvolven a través dunha comunicación aberta.

Obxectivos

Exercitar a capacidade de comunicarmos os intereses, os sentimentos e as dificultades
coas que nos atopamos.

Exercitar a empatía, que nos permite pórnos no lugar dos demais e comprendermos os
seus sentimentos e as súas necesidades.

Proposta de dinámica: meta ou desexo

Trátase de describir conflitos e atopar solucións en grupo.

• Material: encerado e xiz

• Desenvolvemento: comézase dicindo en voz alta todos os problemas que cada un ten
na súa mente, sen discutilos. Escríbense no encerado (ou faise unha representación
gráfica). A primeira nena ou o primeiro neno escolle un problema da lista, o que lle
pareza máis significativo, e explícao con detalle ao grupo. Deseguido todos din unha
meta, un desexo ou un desexo de fantasía que lles gustaría que sucedese se todo
fose posible (isto abre unha variedade de posibilidades para a situación e axuda a
definila mellor). Despois, cada un dá unha solución práctica e realista que poida
resolver o problema, e ofrécella á persoa que formulou o problema. O proceso repí-
tese para cada un dos participantes.

Traballo de reflexión e avaliación

Cremos que os demais comprenderon o noso problema?

Que nos achegaron os demais?

Que relación hai entre o xogo e o que pasa nas láminas?

Fonte: Paco Cascón Soriano e Carlos Martín Beristain. “La alternativa del juego [1] Juegos y
dinámicas de educación para la paz”. Ed. La Catarata, Madrid, 2004.
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Estamos nun río ou nunha praia fluvial. O importante é que dous nenos que estaban a bañarse
no río están a empurrar a outro á auga. Eles pensan que o outro en realidade se achegou ao
río porque quería bañarse, e por iso o empurran e o animan a meterse na auga. Nin sequera
se decataron de que este leva unha bolsa na man con algo dentro que parece delicado. Deste
xeito, o neno que acaba de chegar parece moi contrariado, porque nin sequera lle pregunta-
ron que quería facer, e non era precisamente meterse na auga. 
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DDoouuss  nneennooss  eessttáánn  aa  eemmppuurrrraarr  aa  oouuttrroo  áá  aauuggaa  ((LLáámmiinnaa  99))

EEll  ssóó  qquueerrííaa  qquuee  llllee  aaxxuuddaasseenn  aa  ffaacceerr  nnaavveeggaarr  uunn  bbaarrqquuiiññoo  ((LLáámmiinnaa  1100))

El só quería proporlles que, xa que estaban na auga, lle axudaran a facer navegar por alí un bar-
quiño que construíra (o que traía na bolsa). Así, se se lle escapaba, os outros podían ir por el. 



Para cooperarmos cómpre axudarmos aos demais 
e recibirmos apoio

Láminas 11 e 12

Prestar e recibir apoio é pór en práctica a confianza, a solidariedade e a reciprocida-
de. Significa asumirmos de bo grao que non sempre somos autosuficientes, e significa
tamén a disposición a facermos esforzos polos demais. O cambio de papeis (axudar e
ser axudado) outórganos maior flexibilidade e capacidade de resposta.

Obxectivos

Vivir experiencias de solidariedade e reciprocidade: dar e recibir apoio.

Proposta de dinámica: os sacos

Trátase de manter sobre a cabeza un saco de legumes, mentres se salta. Se o saco
cae, debe ser axudado polos compañeiros e as compañeiras.

• Material: bolsas con legumes, area ou outras variantes, cun peso axeitado para que
non caia con facilidade.

• Desenvolvemento: cada neno ou nena coloca a bolsa sobre a cabeza. Saltan, ben ao
seu propio ritmo, ben a un ritmo que se lles marque e que pode ir cambiando. Tamén
poden introducirse variantes: saltar cara a atrás, facelo en círculo, seguir o ritmo da
música, etc. Se a bolsa cae ao chan, a persoa que a levaba queda “conxelada” e
outro participante ten que volverlla colocar para “desconxelala”, tratando de que non
lle caia a súa.

Traballo de reflexión e avaliación

Cantas veces axudamos aos demais?

Sentiamos medo de que, por axudar, fose caer a nosa bolsa?

Gústanos máis axudar ou que nos axuden?

Que foi o que máis nos gustou do xogo?

Que relación hai entre o xogo e o que pasa nas láminas?

Fonte: Paco Cascón Soriano e Carlos Martín Beristain. “La alternativa del juego [1] Juegos y
dinámicas de educación para la paz”. Ed. La Catarata, Madrid, 2004.
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Un neno está tratando sen éxito de coller unhas follas de moreira para os seus vermes de seda.
O caso é que as follas están moi altas e non dá chegado a elas. Unha rapaza en cadeira de
rodas está ofrecéndolle axuda, pero o outro rexéitaa: como unha nena en cadeira de rodas lle
vai poder axudar a el? Xa que logo, vémolo teimudo tratando de chegar ás follas sen conse-
guilo, pero sen dar o seu brazo a torcer e desprezando, case ofendido, a axuda do outro.
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¿¿CCoommoo  uunnhhaa  nneennaa  eenn  ccaaddeeiirraa  ddee  rrooddaass  vvaaii  ppooddeerr  aaxxuuddaarrllllee  aa  eell??  ((LLáámmiinnaa  1111))



O neno e a nena están por fin botándolle follas de moreira aos vermes de seda. A nena baixou
da cadeira de rodas e está sentada no chan, coas pernas estarricadas (nótase que non ten
forza nelas, porque están simplemente deitadas no chan). Os dous aparecen divertidos e ami-
gables, entregados con entusiasmo ao seu labor de coidadores dos vermes e esquecidos por
completo da actitude distante que antes parecía separalos. Por detrás pódese ver como con-
seguiron alcanzar as follas, colocando a cadeira de rodas cunha táboa calquera que vai de
pousabrazos a pousabrazos.

18

AA  ccaaddeeiirraa  ddee  rrooddaass  sseerrvviiuullllee  ppaarraa  cchheeggaarr  ááss  ffoollllaass  ((LLáámmiinnaa  1122))



A miña escola é unha cooperativa

Láminas 13 e 14

Hai uns días puxeron un ordenador con internet na miña casa, así que ultimamente non
paro de navegar. O último que atopei sorprendeume moito; trátase da páxina web do
meu colexio. Atopeina de casualidade. A miña nai e máis eu estabamos a meter no
buscador o nome da nosa cidade e cousas así... E vai e aparece o cole!

E sabedes que descubrín na web do cole? Que é unha cooperativa! Claro que eu non
entendía moito o que era iso, pero miña nai foimo explicando.

Resulta que os nosos profes non daban atopado un traballo que lles gustase, así que
se xuntaron e decidiron crear o seu propio colexio. Mira ti, tiñan un problema e buscá-
ronlle solución entre todos. Agora están moi contentos de ter un traballo que lles gusta
e no que poden decidir o que lles pareza mellor.

Claro que facer un colexio non é nada doado. Imaxina construír un edificio tan grande!
Como eles son mestres e non saben moito de albanelaría, tiveron que pagarlle a unha
construtora. Por sorte, sendo todos da cooperativa poñen cada un unha parte do diñei-
ro. Así, o que un ou dous non darían conseguido, conségueno entre moitos.

Grazas a ser unha cooperativa están afeitos a facer as cousas entre todos. Ás veces
téñoos visto na sala de profesores inventando actividades para nós. Unha dá unha
idea, outro dá outra e ao final saen esas actividades que tanto nos divirten.

Creo que para todo isto de funcionar cooperando necesitan facer moitas reunións.
Están todo o día comentándose cousas uns a outros. Algunha vez que vin coa miña nai
pola tarde, estaban todos arredor da mesa falando dos asuntos do colexio. Claro, se
non falasen, como se ían pór de acordo?

A min paréceme que os nosos profes fan o que nos din a nós que fagamos cos com-
pañeiros e compañeiras: falar as cousas antes de enfadarse, pedirse perdón, axudar-
nos, etc. Eu véxoos que cando alguén precisa axuda, porque os nenos estamos moi
alborotados ou imos facer unha saída, outros profesores botan unha man. Tamén creo
que están contentos de ser un equipo e ter un colexio que é deles e que marcha ben.

Eu tamén estou contenta de descubrir que o meu cole é unha cooperativa.
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Un grupo de profesores e profesoras reúnese arredor dunha mesa redonda ou ovalada. Están
achegando ideas sobre que tipo de actividade poden facer no entroido, por exemplo. A unha
profe acábaselle de ocorrer facer unha festa do mar, con disfraces de animais e plantas mari-
ñas: mostra un modelo de cometa feita en forma de peixe de cores que podería adaptarse a
disfrace. Aos outros resúltalles moi boa a idea e fan as súas achegas tamén. O ambiente, por
tanto, é distendido, de cooperación e altamente creativo.
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