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1. Obxectivos
Nesta fase os obxectivos pasan porque o alumnado coñeza e reflexione sobre
os seguintes contidos.

2. Estrutura
Sesións

Contidos

Tempo

Ū Recoñecer o concepto de hábitat complexo.
Ū Asimilar o concepto dun hábitat digno e coidador desde un enfoque
ecosocial, ecofeminista e o marco de dereitos de referencia.

1.
Emocións
espaciais

Ū Comprender a influencia da nosa contorna, dos nosos hábitats
complexos, nas nosas posibilidades de benestar individual e colectivo e
nos nosos estilos de vida.

2.
Dereito a
un hábitat
coidador

Ū Analizar as emocións como fontes de información e activación para a
transformación social.
Ū Coñecer a metodoloxía da cartografía social.

As emocións como fonte de información sobre a satisfacción/
insatisfacción das nosas necesidades humanas

3.
Hábitats
emocionais

Pirámide das necesidades Humanas
Concepto de hábitat complexo: as dimensións do hábitat
Concepto de hábitat digno e coidador

50´

Aproximación aos satisfactores que coidan en tres dimensións:
autocoidado, coidado das relacións e coidado da contorna

Situar en lugares, contextos ou hábitats concretos emocións
de benestar e malestar
Relacionar estas emocións con necesidades que cobren ou
non os contextos sinalados
Reflexionar sobre a idea de hábitat e diversidade. Coñecer a
metodoloxía cartográfica: cartografía emocional
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50´

Vinculación de emocións a diversos contextos que habitamos

Ū Aprender a coñecer as necesidades humanas universais e a diferencialas
dos satisfactores.
Ū Aproximarnos á crítica dos satisfactores actualmente hexemónicos.

Compás das emocións básicas

50´ +
explicación da
tarefa e traballo
previo do
alumnado
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3. Marco de contidos
Expoñemos a continuación o marco teórico e algúns conceptos básicos
co desexo de que faciliten a posta en practica en práctica das actividades
propostas. O desenvolvemento conceptual artéllase seguindo a mesma
secuencia de contidos proposta para as tres sesións.

3.1. Por que hábitat e emocións para comezar?
Comezamos Habitando a propia pel porque coidar e transformar a pel do
mundo precisa de conectar e aprender a coidar da propia pel e do que ocorre
nos seus límites.
Partimos das emocións como unha xanela para comprender a construción
social dos nosos hábitats a través dos suxeitos que os habitamos corporal e
emocionalmente. “Así, ao concibir ao suxeito como habitante, a dimensión
espacial primeira e eminente é a corporal e emocional” (Aguilar e Soto, 2013).
Propoñemos o noso corpo como o noso primeiro hábitat e territorio;
considerando as emocións vínculos, fontes de información e conexión entre
nós e os hábitats nos que desenvolvemos a nosa vida.
Ademais, esta é unha proposta de educación para a participación, unha
proposta que apela a educar para transformar co obxectivo de mellorar estes
hábitats para responder as nosas necesidades colectivas e individuais.
Por este motivo, recorremos en primeiro termo tanto aos aspectos
emocionais como aqueles que nos poden conectar con motivacións e
necesidades profundas, claves na dirección das nosas condutas individuais
e grupais. As emocións non poden ser ignoradas en ningunha formulación
educativa e menos naquelas que perseguen a transformación de crenzas,
valores, actitudes e condutas.
Consideramos que un dos grandes retos que temos como humanidade é
transformar as nosas necesidades reais en desexos para mobilizar a enerxía
vital, a ilusión e todas as capacidades das que dispoñemos. No mundo
enriquecido actual, o sistema de produción-consumo funciona exactamente
ao revés. Convéncenos de que os desexos que el mesmo xera son as nosas
necesidades. Romper con esta lóxica é o reto ao que queremos contribuír.
As emocións son unha peza importante para desatar a motivación, para
impulsar o cambio individual e colectivo, para activar unha conduta ou outra.
Este comportamento ben o coñece o marketing político, as redes sociais ou a
industria publicitaria ligada ao consumo especialista na xeración permanente
de desexos e en facelos pasar por necesidades.
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Nesta proposta de actividades parámonos a revisar como nos sentimos en
diversas contornas. Facilitamos a conexión do alumnado coa idea de
hábitat e posteriormente damos ferramentas e conceptos para analizalo
e transformalo. Inicialmente trátase de facilitar a “afectación”, é dicir, a
conciencia de que algo que pode parecer abstracto, alleo, externo —o
hábitat— está estreitamente vinculado coas nosas vivencias, emocións,
relacións e formas de vida.
Non se trata de desenvolver un traballo de educación emocional en si mesmo.
Simplemente salientaremos algunhas cuestións relacionadas coas emocións
que consideramos significativas nunha proposta de educación para a
participación ao redor da defensa do Dereito ao Hábitat.
Iniciamos esta viaxe partindo de Compás das Emocións Básicas (ilustración
1A y 1B). Interésannos aquí as catro emocións básicas e entrar a distinguir
entre as chamadas luz e sombra de cada unha delas, tal e como se presentan
na ilustración. Todas as emocións teñen un aspecto de luz que nos axuda,
naquilo que depende da nosa actitude ou conduta, á satisfacción das nosas
necesidades; e outro que é negativo, de sombra, xa que bloquea o camiño
neste sentido.
Por exemplo, a rabia ten unha luz, a capacidade que nos proporciona para
poñer límites, de parar algo que nos está a facer dano. A rabia actívanos,
lévanos á acción para transformar unha situación que non nos gusta, que está
a atacar as nosas necesidades humanas. En consecuencia, pode desencadear
unha actitude ou conduta construtiva de transformación. Pola contra, cando
non se canaliza ben ou non temos o contexto adecuado, a sombra desta
emoción levaríanos a unha actitude e conduta destrutiva.
Observamos outro exemplo coa tristeza. Esta emoción ten unha parte de
luz que é apreciar algo que finalizou, algo ou alguén que perdemos para
recoñecelo e poñelo en valor, axúdanos a transitar o duelo necesario. Pola
contra, a súa sombra aparece en forma de depresión que nos paraliza e
enferma.
Queremos sinalar a importancia de poñer en valor emocións como a
tristeza, o medo ou a rabia. Estas emocións están consideradas socialmente
como negativas, con alto estigma. Ocultámolas a pesar de que son moi
frecuentes e “sas” na vida cotiá, particularmente en contextos que nos está
tocando vivir como a pandemia ou situacións sociais, ambientais e económicas
de gran incerteza, etc.
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Ilustración 1A

Ilustración 1B

Vivimos nunha cultura cuxa versión hexemónica a través da ficción,
das redes sociais ou a publicidade traballa frecuentemente a sombra
das emocións, tanto das que identificamos con benestar como das que
identificamos con malestar. A alegría, a calma, a esperanza, a euforia ou
o entusiasmo nas súas versións máis frívolas están baleiras e orientadas
principalmente a estimular o consumo. Ademais, o sistema constantemente
instrumentaliza a rabia destrutiva, o medo no rexeitamento ao diferente,
apela a sacrificar liberdade por seguridade e xera confusión a través de sobre
información ou noticias falsas.

están a indicar que temos necesidades esenciais descubertas. As emocións de
benestar dannos información de que as nosas necesidades están a ser cubertas.

Teñamos en conta que a adolescencia é unha etapa do desenvolvemento
complexa, de gran volatilidade emocional e moi vulnerable a toda a industria
cultural, de lecer e consumo que fan este uso das emocións. A adolescencia
estigmatiza, asumindo o discurso hexemónico, estas emocións. É importante
recoñecer o seu valor, a necesidade de aceptalas todas e de aprender a escoitar
que información traen, que nos queren dicir, que estamos a necesitar ou que
non estamos a atender. É especialmente relevante atender e dar espazo a
estas cuestións trala fase crítica da pandemia que incrementou a xa previa
alta incidencia de problemas de saúde mental nas poboacións máis novas.
UNICEF e outros estudos puxeron de manifesto o incremento da apatía, a
desmotivación, a ansiedade e a depresión na poboación menor de idade
(UNICEF, 2021).

3.2. Que son ás necesidades humanas?

En resumo, aproximámonos ao coñecemento do Compás das emocións para
destacar:
Ū As emocións son fontes de información para nós mesmos e para os
demais. Fálannos da interacción que mantemos co que pasa fóra, sexa
contorna física, social, familiar ou natural.
Ū Basicamente podemos falar de emocións que nos xeran sensacións de
malestar ou benestar. Non hai emocións boas ou malas en si mesmas.
Todas son necesarias, importantes, todas nos proporcionan información
de valor.
Ū As emocións que nos xeran malestar non teñen moito espazo no mundo
de hoxe. É importante darlles valor e recoñecelas como algo necesario,
especialmente na etapa adolescente.
Ū As emocións infórmannos, principalmente, de en que medida as nosas
necesidades humanas están a ser cubertas, satisfeitas ou non.
Cando sentimos emocións de malestar, como fonte de información que son,
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Nos termos que expoñemos nesta unidade didáctica podemos dicir que o noso
hábitat ou o hábitat no que a adolescencia desenvolve a súa vida está a deixar
de cubrir algunhas das súas necesidades básicas. Esta é precisamente a análise
que propoñemos ao alumnado: tomar conciencia de como nos afecta cada
hábitat ao noso estado emocional; que variables están a influír e como nos
atravesan e condicionan as diferentes escalas do hábitat (Ilustración 2).

Para introducirnos ao coñecemento das necesidades humanas parécenos
pertinente pola súa sinxeleza e facilidade de comprensión gráfica referirnos
ao traballo desenvolvido por Abraham Maslow, psicólogo humanista que se
dedicou a investigar e desenvolver unha teoría sobre as necesidades humanas.
O seu propósito era indagar que é o que fai á xente máis feliz e que poden facer
para mellorar o seu desenvolvemento persoal e autorrealizarse. Partiu da base
que cada ser humano ten un desexo innato para autorrealizarse e de que todas
as persoas temos a capacidade de conseguir os nosos obxectivos sempre que o
ambiente sexa propicio.
Esa teoría exprésase visualmente na denominada Pirámide de Maslow
(Ilustración 3A y 3B). A pirámide establece cales son as necesidades humanas
e xerarquízaas. É dicir, a medida que o ser humano vai satisfacendo as
necesidades máis básicas, que están na base da pirámide, desenvolve
necesidades máis elevadas e complexas.
Necesidades básicas ou fisiolóxicas: son as necesidades vitais de carácter
biolóxico: respirar, auga, descanso, alimento, sexo, refuxio. Permiten que
sigamos con vida e a súa satisfacción é condición imprescindible para poder
satisfacer o seguinte nivel da pirámide.
Necesidades de seguridade: son a consecuencia de cumprir as anteriores.
Están enfocadas a garantir a seguridade persoal, a estabilidade, a protección.
Entre elas atopamos a seguridade física, de traballo, de ingresos e recursos, de
familia ou de saúde.
Necesidades de afiliación ou pertenza: son as necesidades relacionadas
co establecemento de vínculos afectivos, de contar cunha contorna social, de
ser parte dun grupo ou comunidade. Por exemplo, xerar vínculos de amizade,
familiares, pertencer a unha comunidade ou a un club social.
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Necesidades de recoñecemento: teñen que ver co fortalecemento da
autoestima e o autoconcepto. Se as cubrimos, sentirémonos seguras como
persoas respecto ao noso valor e achega dentro da sociedade. En caso
contrario, sentirémonos inferiores e sen valor.
Necesidades de autorrealización: son as necesidades internas de
desenvolvemento espiritual ou moral. Teñen que ver coa procura de sentido,
misión ou obxectivo na vida.
Cabe sinalar que, aínda que a teoría de Maslow é moi popular e práctica pola
súa sinxeleza para a comprensión das necesidades humanas, foi obxecto de
diversas críticas e matizacións.
Rescatamos aquí unha exposta por Manfred Max-Neff, economista
ambientalista, que expresou o seu desacordo coa proposta de xerarquización.
Dalgunha forma veu a enriquecer a formulación de Maslow apuntando que a
xerarquía de necesidades non existe como tal de forma estrita, xa que calquera
necesidade non satisfeita (en calquera nivel da pirámide) pode desencadear
unha patoloxía. O que hai son necesidades entrelazadas que son máis ou
menos satisfeitas por satisfactores de necesidades (Qatay, 2014).
Parécenos moi relevante para este material educativo a achega deste enfoque
das teorías do desenvolvemento humano, xa que dá protagonismo ás persoas,
transformando a persoa-obxecto en persoa-suxeito do desenvolvemento.
Ademais, poñen o foco en que estas patoloxías non son unicamente
individuais, que o problema non ha de estar nos individuos, senón que
xeramos patoloxías colectivas cando socialmente non somos capaces de
producir contextos que satisfagan as necesidades humanas.
Deste enfoque derívase a necesidade dun achegamento democrático máis
directo e participativo das persoas e comunidades para satisfacer de forma
axeitada as súas necesidades. Isto sería, en última instancia, o obxectivo deste
programa educativo.
A procura da satisfacción das necesidades humanas estará na base das
nosas motivacións e condutas. Cada ser humano ten un desexo innato para
autorrealizarse e todas as persoas temos a capacidade de conseguir os nosos
obxectivos sempre que o ambiente sexa propicio.
Onde ten lugar a satisfacción das necesidades humanas? Como sería ese
ambiente? É aquí onde o concepto de hábitat e do dereito a un hábitat
digno atopa o seu lugar.

Ilustración 2
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Ilustración 3A

Ilustración 3B

3.3. Dereito a un hábitat digno e coidador

ilustración das Dimensións do hábitat (Ilustración 4).

Como foi sinalado, o tronco desta proposta é educar para a participación a
través da sensibilización e toma de conciencia dun dereito complexo, cuxa
garantía implica a satisfacción e o cumprimento doutros dereitos económicos,
sociais políticos, culturais, ambientais. Falamos do Dereito ao Hábitat.

Asumimos que o hábitat humano é complexo e multidimensional. O aspecto
físico é só unha das súas dimensións e as necesidades humanas incumben,
polo menos, a estas catro dimensións.

O hábitat segundo a RAG é o “Dominio xeográfico propio para a vida dunha
determinada especie”. O hábitat é moito máis que a contorna natural. Se
falamos do hábitat humano é máis que a vivenda ou que a contorna construída
(Hábitat Social, 2014).
O hábitat é un sistema de situacións físicas, sociais, económicas,
xurídicas, políticas e simbólicas que se relacionan, interactúan entre si e
compleméntanse (Pelli, 2010).
O hábitat humano constitúe o referente simbólico, histórico e social no que
se localiza o ser humano de maneira multidimensional: política, económicosocial e estético-ambiental, actuando de forma complexa nunha cultura
determinada. O hábitat significa algo máis que o teito baixo o cal protexerse,
sendo o espazo físico e imaxinario no que ten lugar a vida humana. (Giraldo e
outros, 2009 como se citou en Qatay, 2014)
En relación ao hábitat humano podemos dicir:
Ū Prodúcese unha relación interseccional entre o corpo, as emocións e a
espacialidade.
Ū É multidimensional: inclúe as dimensións física, social, cultural, política.
Ū Habítase desde os sentidos, as experiencias e a diversidade que implica a
posición social ou condicións de vida de cada persoa ou colectivo.
Ū Componse de diferentes escalas: do micro ao macro, da casa ao centro
educativo, barrio, vila, cidade, territorio...
Ū É unha construción social, política e cultural e, por tanto, un espello que
nos devolve moita información sobre estes factores.
Por tanto cando falamos dun hábitat digno falamos daquel que cobre e
satisfai as nosas necesidades, expresadas na pirámide de Maslow, a través
de, polo menos, catro dimensións que poderíamos expresar graficamente na

18

Na dimensión física atopamos todo o relativo ao medio natural (topografía,
clima, bens naturais...) e ao medio construído (tipoloxía de ocupación do
territorio, espazos públicos e privados, infraestruturas...)
Na dimensión social falamos dos nosos sistemas de organización social. Teñen
que ver coas xerarquías sociais e clasificacións, as cuestións de privilexios,
os modelos socioeconómicos e as súas consecuencias en forma de maior
igualdade ou desigualdade, as formas de relación social, os servizos que cobren
necesidades como vivenda, educación, sanidade, etc.
Na dimensión cultural podemos falar das normas, os costumes, os ritos
que nos articulan e dan identidade cultural como comunidade ou colectivo
concreto e nos diferencian ou asemellan a outros. Atopamos a lingua, a
gastronomía, expresións artísticas, etc.
Na dimensión política falamos das formas de participación que acontecen
na vida pública, sobre o “común”, da implicación na xestión e toma decisións
do que afecta á cobertura das nosas necesidades. Esta dimensión pode
concretarse nas canles da política institucional ou nas canles de acción cidadá
a través da participación de entidades, colectivos e movementos sociais. Os
sistemas políticos, formas de gobernanza ou o marco de dereitos forman parte
desta dimensión.
O dereito a un hábitat digno ou axeitado aparece recollido en varios
instrumentos internacionais como:
Ū Declaración Universal dos Dereitos Humanos (UN, 1948). No seu artigo
25.1 expón “Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que
lle asegure, así como á súa familia, saúde, benestar e en especial a
alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos
sociais necesarios”
Ū Axenda 2030 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (UN,
2015). Destacando especialmente os ODS 3 Saúde e benestar, ODS 5
Igualdade de xénero, ODS 11 Cidades e comunidades sostibles, ODS 12
Produción e consumo responsables e ODS 13 Acción polo clima.
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Ū Carta Mundial polo Dereito á Cidade (HIC-AL, 2004).
Ū O Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais, e Culturais. No
seu artigo 11, dispón que os Estados partes “recoñecen o dereito de
toda persoa a un nivel de vida adecuado para si e a súa familia, mesmo
alimentación, vestido, e vivenda adecuados…” (UN, 1966).
Ū A Constitución española (CE). Nos seus artigos 45, 46 e 47 consagra
o dereito para gozar dun medio ambiente adecuado para o
desenvolvemento humano, establece a obrigación dos poderes públicos
de conservar o patrimonio histórico e cultural, e outorga o dereito a
unha vivenda digna e adecuada. Á súa vez, establécese que os poderes
públicos deberán ordenar o uso do chan para evitar a especulación e
determínase que a comunidade participará nas plusvalías que xere a
acción urbanística dos entes públicos.
Ademais, desde Arquitectura sen Fronteiras consideramos que o concepto
de hábitat digno ou axeitado no noso contexto occidental necesita
incorporar expresamente valores, enfoques e prácticas relacionadas co
ecofeminismo e o enfoque ecosocial.
Non falamos unicamente dun hábitat digno que cobre as nosas necesidades,
senón que facemos unha análise crítica da forma na que as satisfacemos ou
“supostamente” cubrimos. É importante para esta proposta a análise dos
satisfactores hexemónicos do noso contexto social desde a perspectiva que
nos achegan estas formulacións.

3.4. Enfoque ecosocial e ecofeminista
De extenso percorrido teórico e práctico acollémonos ao ecofeminismo como
unha corrente de pensamento e un movemento social que explora os
encontros e posibles sinerxías entre ecoloxismo e feminismo. A partir deste
diálogo, pretende compartir e potenciar a riqueza conceptual e política de
ambos dous movementos, de modo que a análise dos problemas que cada un
dos movementos afronta por separado gana en profundidade, complexidade e
claridade (Puleo, 2011).
É unha filosofía e unha práctica que defende que o modelo económico e
cultural occidental desenvolveuse de costas ás bases materiais e relacionais
que sosteñen a vida e que “se constituíu, constituíuse e mantense por medio
da colonización das mulleres, dos pobos estranxeiros e das súas terras, e da
natureza” (Vandana e Mies, 2013)

Ilustración 4
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Pola súa banda, a educación ecosocial desenvolveuse nas últimas décadas con
esforzos significativos como o de FUHEM (https://www.fuhem.es/), entre outras
entidades, para a súa incorporación ao currículo educativo. Outros colectivos
como Ecologistas en Acción (https://www.ecologistasenaccion.org/) ou
Teachers for Future (https://teachersforfuturespain.org/) estiveron traballando
tamén nesta liña achegando propostas para a inclusión do enfoque ecosocial
na actual reforma educativa. Estes esforzos cristalizan no momento actual coa
aprobación da nova Lei de Educación, LOMLOE, en decembro do 2020.
Atopamos moita afinidade coa proposta de FUHEM (2017) que expón unha
definición posible da educación ecosocial:
“Enfocada á resolución dos problemas sociais, económicos e ecolóxicos, unha
educación que se centre na consecución do benestar para todos e todas, na
que as persoas sexan capaces de percibirse como ecodependentes e que
sexan conscientes das profundas interdependencias que nos permiten estar
vivas. Referímonos a unha educación construída sobre os piares que permiten
soster a vida. Unha educación que sitúe a vida no centro da reflexión e da
experiencia, que permita vincularse ao territorio próximo e á comunidade, que
desenmascare e denuncie o actual modelo de desenvolvemento e permita
imaxinar, construír e experimentar alternativas”
Tamén, sintonizamos e inspirámonos no traballo desenvolvido pola área
de educación de Ecoloxistas en Acción, afirmando a necesidade do cambio
cultural para unha nova Cultura da Terra, así como na traxectoria desenvolvida
a nivel conceptual e político pola súa área de ecofeminismo.

relacionalas ademais con prácticas sociais, formas de organización, modelos
políticos e valores que repercuten sobre as formas en que se expresan as
necesidades (Max-Neff e outros, 2010 como se citou en Qatay, 2014)
Queremos salientar que un hábitat digno é aquel que contribúe ou que
ofrece as condicións para que podamos satisfacer as nosas necesidades.
Neste punto, adoptar os enfoques ecosocial e ecofeminista lévanos a falar non
só dun hábitat digno, senón do que denominamos un hábitat coidador no
que xeramos ideas, valores, desexos, recursos, en definitiva cultura para
satisfacer as nosas necesidades de forma coherente con estes paradigmas.
Un hábitat coidador sería aquel no que somos capaces de satisfacer as nosas
necesidades a través de satisfactores alternativos aos que proporciona o
modelo capitalista e extractivista. Os satisfactores contribúen a coidar en tres
dimensións:
Ū Coidado das persoas-autocoidado
Ū Coidado das relacións-da comunidade
Ū Coidado da contorna e da Terra
A continuación, no desenvolvemento das actividades expoñeremos algúns
exemplos concretos.

Estes enfoques constrúen os piares dun novo paradigma socioeconómico,
ambiental, cultural e educativo baseado na idea de ecodependencia,
interdependencia, diversidade, xustiza social e coidados.

3.5. Satisfactores que coidan ou maltratan
Aínda que as necesidades humanas tanto para Maslow como para Neff son
universais, é dicir, pertencen á propia especie humana para lograr o seu
benestar, a forma na que se satisfán varía segundo os contextos culturais,
momentos históricos, posición social dos individuos e colectivos, en definitiva,
en función da configuración en cada momento das variables que compoñen os
hábitats nos que desenvolvemos a nosa vida.
Estes satisfactores son a maneira na que a sociedade dun momento concreto
vive e dá resposta ás necesidades. Non se trata unicamente de relacionar
necesidades con bens e servizos que presuntamente as satisfán, senón de
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4. Desenvolvemento
das actividades
Os aspectos para ter en conta e as preguntas suxeridas en cada actividade
xorden da posta en práctica con diversos grupos de alumnado nun contexto
concreto. Estes aspectos xurdían de forma recorrente e permitiron unha
aprendizaxe durante a experiencia. Por tanto, non pretenden ser máis ca
inspiración para iniciar a reflexión que en cada grupo pode tomar derivas moi
diferentes.

A ter en conta e preguntas xeradoras:
Houbo conflitos importantes ou desacordos á hora de situar luces e
sombras?
Para que serve un compás?

4.1. Sesión 1. Emocións espaciais

Esta será a pregunta de arranque co noso alumnado. Un compás indícanos
onde estamos en relación a catro puntos cardinais que nos permiten
orientarnos no espazo.

Actividade 1.1. Construímos o Compás das Emocións

Para que nos serve este compás?

Tempo: 25 minutos

Este compás permítenos identificar as emocións básicas e saber como estamos
internamente en relación ás situacións que vivimos.

Material necesario:
Ū Ilustración 1B. Compás das emocións (en branco) para proxectar ou
impresións para traballalo individualmente/pequenos grupos.
Ū 8 cartolinas. En cada unha anótanse unha luz e sombra das emocións
para completar o compás.
Ū Ilustración 1A. Compás das emocións.
Descrición da actividade e pasos:
A actividade busca completar de forma colectiva co alumnado o compás
das emocións. Podemos empregar a Ilustración 1B proxectada, debuxala
no encerado visible para toda a aula ou imprimila e distribuíla en pequenos
grupos ou individualmente.
Explicamos ao alumnado cales son as emocións básicas e o feito de que cada
unha ten unha parte de luz e outra de sombra.
Colocamos nun lugar visible as oito cartolinas que representan as luces e
sombras das emocións básicas. Con esta información o alumnado asignará a
cada emoción o que considera que é a súa luz e a súa sombra.

Que son as emocións? Para que nos serven? Hai emocións boas e malas?
É fácil identificalas? É doado expresalas? Por que? Que se fai difícil? Que
nos preocupa á hora de expresar unha emoción? Sentímonos vulnerables?
Que emoción ven cando nos sentimos vulnerables? Gustaríanos cambiar
algo en relación a isto?
Teñamos en conta a dificultade de expresar as emocións, especialmente
daquelas que nos xeran malestar. Compre ter en consideración o impacto da
educación emocional diferencial en función do xénero.
É importante sinalar a necesidade de xerar hábitats nos que poder sentir e
expresar sen temor a ser danadas, esperando coidado e contención do resto de
persoas. Coidar e acoller o estado emocional propio e alleo é unha das bases
para xerar un cambio cara a hábitats máis dignos e coidadores.
O recoñecemento da vulnerabilidade, a interdependencia e a cooperación
está na base da vida natural e humana, fronte ás ideas hexemónicas de
independencia, forza ou competición.
Lembrar que as emocións son fontes de información que falan da satisfacción
ou insatisfacción das nosas necesidades.

Unha vez expostas as posibilidades e escoitados os seus argumentos,
mostramos o compás completo da Ilustración 1A e explicamos cada emoción e
o que nos achega en positivo e negativo.
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A ter en conta e preguntas xeradoras:
Actividade 1.2. Diana de hábitats e emocións

Resúltovos difícil o exercicio? Por que? Que vos parece o resultado? Hai
algo que vos chame a atención?

Tempo: 25 minutos
Material necesario:
Ū Ilustración 2. Diana de hábitats e emocións para proxectar ou debuxar.
Ū Seis “gomets” ou adhesivos por persoa. Para enriquecer a actividade
poderíase dar un modelo de adhesivo aos mozos, outro ás mozas e
un terceiro se hai alguén que non se recoñeza nestas categorías. Isto
permitiríanos facer unha reflexión da actividade segundo o xénero.

O docente rescatará aqueles aspectos que lle chamen a atención. Tamén
podemos preguntar expresamente por aqueles que se sitúen en posicións
intermedias ou de máximo benestar para profundar e obter máis matices.
Hai algún sector/hábitat que destaque por puntuar alto en benestar? Que
explicaría isto?; Respecto ao malestar cal salientaría? Que razóns poden
explicalo?
Observamos diferenzas por xénero nalgún sector? A que se pode deber
isto?

Descrición da actividade e pasos:
A proposta arrinca presentando a diana dos hábitats. Podemos proxectar a
Ilustración 2 sobre un papelógrafo ou debuxala para poder colocar os “gomets”
nela.
Convidamos o alumnado a tomar tres minutos en silencio para revisar o grao
de benestar ou malestar que senten en cada escala do hábitat que se propón.
Ū Na súa propia pel, é dicir como senten con eles e elas mesmas.

É frecuente que as mozas teñan unha valoración máis negativa da súa
percepción/vivencia do espazo público (barrio/cidade/vila) que os mozos.
Podería guiarse unha reflexión sobre o uso e vivencias diferenciais por xénero
dos espazos.
A determinadas idades o medo é unha emoción moi ligada aos espazos
públicos, habitualmente máis en mozas que en mozos ou en todo caso as
razóns do medo son diferentes. Os discursos e advertencias que reciben nenos
e nenas sobre os perigos no espazo público son diferentes e condicionan esta
vivencia.

Ū Na súa casa, familia
Ū No centro educativo
Ū Na súa cidade ou pobo
Ū No mundo, a súa sensación sobre o contexto global
Ū Nas redes sociais que usen
O alumnado pensa onde colocaría o adhesivo en cada sector da diana. A maior
benestar nese contexto, máis próximo o adhesivo ao centro da diana. Pola
contra, estará máis afastado do centro, canto maior sexa o malestar.
Despois levantarase en pequenos grupos e cada persoa colocará un adhesivo
en cada sector da diana. É importante indicar que sexan áxiles e que estean
pendentes da súa tarefa.

Esta percepción de malestar ten unha base real, froito das desigualdades e
violencias estruturais cara ás mulleres, pero non fai máis que reproducilas xa
que actúan limitando o acceso, a liberdade e o benestar das mozas e mulleres
nestes espazos.
Profundar neste punto podería requirir unha sesión específica, pero polo
menos sinalar esta diferenza na vivencia, xa que fala dunha desigualdade de
fondo.
Expor posibles solucións sería un traballo interesante, así como desmitificar
esa inseguridade nos espazos públicos. Os datos insisten en demostrar que
a violencia contra as mulleres e nenas prodúcese principalmente no ámbito
doméstico e familiar.

Unha vez colocados os seis adhesivos iniciamos a posta en común.
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A ter en conta e preguntas xeradoras:
Como é o sentir respecto a os espazos públicos da nosa cidade ou vila?
É importante tamén indagar na percepción destes espazos comúns das nosas
cidades e vilas xa que son os que nos permiten espazos de encontro, de
socialización cotiá, de relación e diversidade.
Unha parte fundamental do coidado do hábitat pasa por coñecer o espazo
público, sentirse parte del, facelo parte de nós. É condición necesaria na
construción de identidades e sentimentos de pertenza que van ligadas ao
coidado e a responsabilidade polo común. A degradación, estigmatización
e abandono destes espazos só profundará no seu descoido e no aumento da
espiral da sensación de inseguridade.
O discurso mediático fomenta a cultura do medo de forma cotiá en
informativos, programas de actualidade ou redes sociais. Analizar o impacto
que isto supón podería requirir unha sesión extra. Chamou a nosa atención
a elevada percepción de inseguridade e violencia que o alumnado expresa
nunha cidade como A Coruña. Esta percepción condiciona as súas vidas
e sensacións, pero carece de base en feitos ou experiencias reais que a
xustifiquen.
E o mundo?
Se o tempo o permite compre abordar especificamente este sector para
as seguintes fases do proxecto. Interesa identificar que emocións teñen e
que información lles chega. Podemos tentar detectar especialmente se hai
emocións de malestar ligadas ao medo, preocupación ou ansiedade pola
emerxencia climática ou a pandemia; sentimentos de rexeitamento a “outros”;
confusión; desapego do mundo. Son aspectos que podemos ir traballando ao
longo de seguintes actividades da proposta. Ademais, temos que identificar
se hai emocións de benestar en relación á súa percepción do mundo, onde se
sitúan estas ilusións ou que lles produce esperanza.

Peche:
Pechamos a Sesión 1 retomando a idea das emocións como fontes de
información sobre necesidades satisfeitas ou insatisfeitas sinalando como
diferentes contextos inflúen nestas emocións e como estamos atravesadas por
todos eles. Convidamos finalmente a indagar ao alumnado nas necesidades
humanas. Que son? Cales son? Onde as cubrimos? Como?

4.2. Sesión 2. Dereito a un hábitat coidador
Actividade 2.1. A pirámide das necesidades humanas
Tempo: 20 minutos
Material necesario:
Ū Ilustración 3B. Pirámide de necesidades (en branco) para proxectar ou
impresións para traballalo individualmente/pequenos grupos.
Ū Cinco tarxetas de cartolina ou similar. En cada unha delas escríbese unha
das necesidades da pirámide.
Ū Ilustración 3A. Pirámide de necesidades.
Descrición da actividade:
A proposta deste exercicio é reflexionar sobre as necesidades humanas
tomando para iso a clasificación de Maslow na súa pirámide. Preséntase ao
alumnado a pirámide incompleta e móstranse as cinco necesidades a situar.
Explicamos que na base colócanse as que consideramos prioritarias e que
necesitamos ter satisfeitas para poder acceder a satisfacer as seguintes.
Aclaramos tamén neste momento o que significa cada unha.

Unha vez colocados os seis adhesivos iniciamos a posta en común.
Se decidimos traballala co grupo completo farémolo a viva voz, colocando as
tarxetas segundo os seus criterios e acompañando as dúbidas ou desacordos,
que vaian xurdindo no proceso. Se optamos pola opción de imprimila e
traballala en grupos ou individualmente darémoslles uns cinco minutos para
cubrila. Faremos unha breve posta en común dalgúns resultados a viva voz e
veremos os desacordos que pode haber e as razóns que os motivan.
Tras este primeiro momento de construción ofreceremos a Ilustración 3A da
pirámide completa elaborada por Maslow e pasamos á reflexión conxunta.
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A ter en conta e preguntas xeradoras:
Onde estiveron os principais acordos ao construíla? E os principais
desacordos? Son iguais entón as necesidades para todas as persoas en
todas partes?

Actividade 2.2. Hábitat digno e coidador
Tempo: 30 minutos

Pensades que a pirámide reflicte todas as necesidades humanas?

Material necesario:

Tedes necesidades que non vedes reflectidas nesa clasificación?

Ū Ilustración 4. Dimensións do hábitat.

Neste punto habitualmente refírense a que botan en falta satisfactores
concretos das necesidades. É habitual referirse a dispositivos tecnolóxicos
ou a infraestruturas de diverso tipo que poderían ser formas de cubrir esas
necesidades.

Descrición da actividade:

Tamén en moitas ocasións confunden necesidades con desexos. É importante
aquí distinguir entre ambos conceptos.
Por exemplo: podo desexar un Ferrari, pero non é unha necesidade. Existe
a necesidade de mobilidade, pero hai moitas formas de satisfacela, non
necesariamente cun Ferrari ou coche particular.
Onde cubrimos as necesidades que temos como seres humanos?
Con esta pregunta damos paso ao seguinte exercicio que nos introduce ao
concepto de Hábitat

Partimos de que os seres humanos cubrimos as nosas necesidades no medio
no que vivimos. Ese medio é o que denominamos o Hábitat Humano.
Propomos ao alumnado facer unha choiva de ideas grupal para dar resposta á
seguinte pregunta:
Que debería de ter un hábitat digno, adecuado, que cubra as nosas necesidades?
Anotamos todas as ideas que vaian achegando no encerado e apuntamos a
diferenza entre necesidades e os satisfactores.
Podemos apoiarnos no marco de contidos e na Ilustración 4 para transmitir o
concepto do hábitat digno como aquel que dá cobertura ás nosas necesidades
a través de diversas dimensións.
Explicamos que podería incluír cada unha destas dimensións.
Para terminar abrimos un diálogo guiado apoiándonos en pregúntalas
xeradoras para:
Ū Identificar o hábitat digno como un dereito
Ū Introducir a idea de hábitat coidador e satisfactores que coidan nas tres
dimensións expostas no marco de contidos
ŪTrátase só de aproximarnos inicialmente a esta idea que será
desenvolvida con máis profundidade en próximos materiais.
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A ter en conta e preguntas xeradoras:

A ter en conta e preguntas xeradoras:

Ter acceso a un hábitat digno é un dereito?
Podemos ofrecer neste momento unha referencia ao marco de dereitos que
ampara o Dereito ao Hábitat e especificamente mostrar a Axenda 2030 co seu
obxectivo 17.
Considerades que o voso hábitat próximo é un hábitat digno? Por que?
Sería un hábitat coidador? Por que?
Para apoiar esta reflexión sobre o hábitat coidador podemos escoller e analizar
algún dos satisfactores que achegaran na choiva de ideas e ver en que medida
pasan o filtro de coidar nas tres dimensións das que falamos.
A esta análise podería dedicarse unha sesión íntegra co debate que pode
suscitar. Trátase aquí de introducir a idea de que un hábitat coidador debe de
proporcionarnos satisfactores que coiden. A modo de exemplo:

Necesidade
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Satisfactor

Pertenza

Participar do club de
baloncesto do instituto

Pertenza

Pertencer a unha rede
social		

Alimentación

Tortilla precociñada

Alimentación

Ensalada de produtos
de proximidade

Seguridade

Cámaras de vixilancia

Seguridade

Rede veciñal que se
coñece

Mobilidade

Coche

Mobilidade

Tren

Coida das Coida das Coida da
persoas relacións contorna

Sentido de pertenza:
As relacións sociais son unha necesidade humana. Téntanse cubrir cada vez
máis a través de medios virtuais que promoven a distancia e privan de contacto
humano coas implicacións que ten isto a nivel físico, emocional e social.
Seguridade:
Sentirnos a salvo, seguras, protexidas, en paz nunha necesidade humana
universal. Como satisfactor hexemónico, na actualidade increméntanse
os medios e tecnoloxías de control ou vixilancia, así como estratexias de
segregación da poboación. A cultura do medo actúa para identificar estes
modelos de satisfactores coa satisfacción da necesidade. En realidade, só xeran
máis medo, inseguridade e unha escalada nas medidas de control e perda de
liberdade. Os relatos sobre violencia son amplificados.
Poderíanse xerar condicións para un vida común que garantan outro tipo de
relacións (confianza nas persoas, espazos acolledores públicos, sentido de
comunidade, coidado mutuo) que reduzan a desigualdade.
Alimentación:
Dispoñemos dunha industria alimentaria extensiva no ámbito gandeiro e
agrícola que posibilita a xeración de moitísimo alimento, moitísimo desperdicio
e que representa un dos sectores máis significativos na xeración de gases
contaminantes, especialmente pola produción de carne (UN, 2020). Podemos
estar a satisfacer a necesidade de alimentar a unha parte da poboación
mundial, e con todo estamos a deteriorar a saúde das persoas, comunidades, e
do planeta, e xerando un aumento das desigualdades
Mobilidade:
O transporte é unha necesidade humana que nos permite dar resposta a
outras como traballar, relacionarnos, gozar do tempo de lecer. A forma de
satisfacer a necesidade nos nosos contextos optou por modelos que priman o
desprazamento individual a través de coche particular, mesmo en distancia moi
pequenas. En distancias grandes optouse durante décadas por un abuso do
avión fronte a outros medios menos contaminantes como o tren. O transporte
constitúe aproximadamente un cuarto do total da enerxía relacionada coas
emisións de dióxido de carbono (UN, 2020).
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4.3. Sesión 3. Hábitats emocionais
Actividade 3.1. Cartografía emocional
Tempo:
Ū15 minutos de antelación á sesión principal
Ū50 minutos de desenvolvemento

de benestar e outro para as de malestar. Todas as persoas usan o mesmo
código de cor e numeran o seu material para poder relacionalos
Na sesión de cartografía dedicamos un minuto por persoa para que coloque o
seu material sobre o plano e describa brevemente os lugares identificados e os
motivos que o xustifican.
O resto da sesión dedicámola á posta en común para construír coñecemento
colectivamente a través do que identificaron e dalgunhas de pregúntalas
xeradoras que propoñemos.

Material necesario:
Ū Plano impreso do territorio que se desexa cartografar nun tamaño A0 se
é posible. A cartografía pode ser do propio centro educativo, barrio, a vila
ou cidade.
Ū Adhesivos de dúas cores (tipo gomet). Un adhesivo de cada cor para
cada participante. Emprégase unha cor para identificar lugares de
malestar e outra para o benestar.
Ū Notas adhesivas de dúas cores (tipo Post-it). Unha nota de cada cor
para cada participante. Emprégase unha cor para identificar lugares de
malestar e outra para o benestar.
Ū Aplicación dixital de cartografía colaborativa (opcional). Existen diversas
opcións como Open Street Maps, Padlet ou Mapeo Colaborativo de
Arquitectura sen Fronteiras (https://mapeocolaborativo.asfes.org/).
Descrición da actividade:
O obxectivo desta sesión é realizar de forma colectiva unha cartografía
emocional do territorio ou espazo que se escollese para situar sobre un hábitat
concreto os contidos abordados nesta fase da proposta.
Con antelación á sesión principal requírese dun espazo informativo e de
organización para facilitar as instrucións ao alumnado de modo que a
realización da cartografía sexa áxil e viable no tempo previsto.
Asignamos a cada persoa un número para identificar os seus dous adhesivos
e (identificadores do lugar) e as súas dúas notas adhesivas nas que describirán
brevemente de que lugar trátase e a razón (lendas explicativas dos
identificadores). Asignamos unha cor para espazos que asociemos a emocións
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A ter en conta e preguntas xeradoras:

5. Listaxe de ilustracións

Que vos pareceu o resultado? Que vos chama a atención?

Ilustración 1A. Compás das emocións en branco

En que tipo de lugares concéntrase o malestar? Que emocións de malestar
predominan neses lugares? Teñen algo en común estes lugares? Que
necesidades non se están cubrindo nos espazos de malestar?

Ilustración 1B. Compás das emocións

En que tipo de espazos situamos o benestar? Que necesidades cobren eses
lugares de benestar?

Ilustración 3A. Pirámide de Maslow en branco

Identificar se hai lugares socialmente asociados ao medo, a tristeza, a
inseguridade, a tensión, aburrimento, rabia. Identificar se xorden nos discursos
do alumnado topofobias no contexto próximo: lugares estigmatizados pola
presenza de determinada persoas ou colectivos, por noticias en prensa ou por
experiencias persoais negativas.

Ilustración 2. Diana de hábitats e emocións

Ilustración 3B. Pirámide de Maslow
Ilustración 4. Dimensións do hábitat

Igualmente ver se existen topofilias: lugares asociados de forma colectiva a
calma, diversión, alegría.
Que nos fixeron escoller como significativos estes lugares se o analizamos
tomando a Ilustración 4. Paraugas das dimensións do hábitat?
Visualizamos se identificamos eses lugares principalmente pola dimensión
Ū Espacial construída ou natural polo que nos evoca, transmite ou xera o
espazo en si ou ben, por unha dimensión
Ū Socio-relacional debido á actividade que acontece aí as persoas coas que
o asociamos
Ū Cultural ou simbólica por recordos, vivencias, sentido de pertenza
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