
Chamamento URXENTE@s  

MILLÓNS DE PERSOAS SEGUEN PASANDO 
FAME NO MUNDO!!  

Na Academia de Súper Heroes de Jotam   

Participa nunha importante MISIÓN: O     

Demostra que es un  Auténtico Superheroe / Heroina e aporta
O TEU PUNTO DE VISTA PARA CAMBIAR O MUNDO

Reunidevos os compis de clase. Pensade 

como denunciar esa inxustiza e escribide 

un guión coas vosas ideas.

LUCES! 

Gravamos un vídeo de 1 minutoCÁMARA! 

Difundir a vosa mensaxe 

a todo o mundo na Web 

WWW.CLIPMETRAJESMANOSUNIDAS.ORG

antes do 17 de Febreiro. 

¡ACCIÓN! 

IMAXINACIÓN 
PARA VOAR

Permite voar moi alto e atrapar 
as mellores ideas:

INVESTIGAPENSA

LE
TOMA NOTA

PREGUNTA

� Entre todas as ideas que se vos ocorran, 
elixide unha sinxela, case 
sempre, son as mellores.

COO-PODER
Permite cooperar e 
compartir as ideas 
co resto do grupo.

VISIÓN 
ESPECIAL

Axuda a ver aos pobres como 
persoas que tamén poden ser 

ricas en iniciativa, valentía, ideas… 
e reflectilas así no guión.

� Facilita un enfoque 
adecuado do voso traballo: 

trátase de defender 
a Xustiza, non de dar esmolas.

Axuda a 
trasladar á  Clipmetraxe o 

máis importante 
do noso guión.

� Adestrada para 
detectar as mellores 

imaxes e gravalas.

SABER ESCOITAR …
…as ideas d@s demais e respectalas. 

SUPER  

Permite ter a tope a 
sensibilidade cara 
ás inxustizas que 

queremos mostrar. 

� Facilita que 
a nosa mensaxe 

chegue ao corazón 
d@s demais

CAPACIDADE 
DE DIVERSIÓN 

Para pasalo ben 
incluso facendo o
traballo máis duro.

TRAXE 
MIMETIZADOS

� Identifícanos c@s demáis,
entendendo mellor as súas ideas

e axudandonos a respetalas.  

� Favorece o traballo
en equipo: 

AXUDA

RESPONSABILIDADE

BO HUMOR

FORZA 
MOVILIZADORA

� Para que @s demais 
vexan as Clipmetraxes.

Para animar a outras persoas 
a cambiar o seu comportamento 

a partir da vosa Clipmetraxe.

¡Utilizade as  FERRAMENTAS do Auténtico Súper Heroe!

AUTÉNTIC@S SÚPER HEROES: NECESITÁMOSTE para denunciar esta INXUSTIZA. 
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