
 

ACTIVIDADADES PARA O TEXTO  
“UNHA PALABRA MÁXICA” 

 
A partir do texto Unha palabra máxica queremos traballar a 
Responsabilidade cun/cunha mesmo/a: educar no valor do 
compromiso axuda a desenvolver a autonomía dos/das nenos/as, 
axúdalles a tomar as súas decisións e asumir as súas consecuencias. 
Se tes un nivel alto de compromiso contigo mesmo/a, o teu nivel de 
compromiso cos demais tamén será alto. 
 
Contidos que podes traballar con estas actividades 
• Área 1 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal:     

Bloque 1. 
• Área 3 Linguaxes. Comunicación e representación: Bloques 1 

y 3. 
 
 

1 LEMOS E CANTAMOS 
 
Necesitaremos 
Texto “Unha palabra máxica”. enlace 
Canción “Unha palabra máxica”. enlace 
 
Consideracións para o/a educador/a: 
 
Utilizar a canción e o poster impreso ou as ilustracións que están 
accesibles na web de Educación de Mans Unidas ligazón como apoio á 
narración. 
Desenvolvemento 
 

• Ler o texto “Unha palabra máxica” ata que apareza por primeira 
vez a palabra COMPROMISO: 

• Oístela algunha vez?, que creedes que significa? Pedirlles que 
se expresen.  

• Seguir lendo o texto ata o final.  
• Escoitar a canción repasando os seus contidos con axuda do 

texto e aclarando as dúbidas que poidan quedar sobre o seu 
significado. 

• Pedirlles que pensen se alguén ten algún compromiso que 
cumprisen e compártano cos demais. 

• Entre todos e todas, apréndense as estrofas da canción para 
facilitar o repaso dos contidos da palabra compromiso. 

• Poñer a canción e usala para repasar as letras (pódese usar o  
poster para sinalalas). 



 

Texto: UNHA PALABRA MÁXICA 
 
Son unha palabra nova 
que debes aprender, 
se prestas atención 
unha pista dareiche: 
Non empezo por A, 
nin tampouco por  B, 
teño dez letras 
e a primeira é o C. 
COMPROMISO 
 
Se te preguntas por que son máxica 
a miña resposta terás: 
cumpre o que din as miñas letras 
e nun neno ou nena responsable converteraste. 
 
C: Coido o material de clase porque é de todos. 
O: Observo ao meu ao redor para dar agarimo aos demais.  
M: EsfórzoMe en aprender cousas novas. 
P: Protexo o medio ambiente e recoller o meu lixo  
R: Recoñezo cando os demais preocúpanse por min. 
O: Observo cando alguén sofre e axúdoo. 
M: EsfórzoMe por reutilizar os meus xoguetes de novos xeitos. 
I: Intento divertirme xogando, aínda que perda. 
S: Sempre escoito aos demais en clase e levanto a man cando quero 

falar. 
O: Ordeno os meus xoguetes e axudo en casa.     
 

SE CUMPRO OS MEUS COMPROMISOS SON RESPONSABLE. 
 



 

 2: COMPROMISO E RESPONSABILIDADE 
 
Necesitaremos 
Láminas letras para colorear del anexo. 
 
Consideracións para o/a educador/a 
Imos profundar no significado do compromiso e a súa relación co 
valor da responsabilidade. Unha persoa responsable é a que pon 
coidado e atención no que fai ou decide e que asume as 
consecuencias dos seus actos. 
Somos responsables se cumprimos cos nosos compromisos. 
 
Desenvolvemento 

• Explicar á clase o concepto de ser responsable é preocuparse 
para facer as cousas ben. Poñemos un exemplo:  

• “Son responsable cando me preocupo de  colorear o mellor que 
podo para que o meu debuxo quede ben”. 

• Repartir ao alumnado en varios grupos e entregar a cada un 
dos grupos os persoais de letras da palabra compromiso, de 
maneira que esta repítase completa varias veces.  

• Pedir aos grupos que as  coloreen e decórenas como queiran, 
utilizando a súa creatividade. Pero deben ser responsables ao 
facelo, e pódenselles poñer varios exemplos: 

o Utilizar ben os lapis de cor. 
o Organizar o traballo entre todos/ as. 
o Axudarse uns/ as a outros/ as. 

 
Reflexión 

• Con axuda das letras  coloreadas, repasar en Asemblea as 
frases da palabra compromiso que aparecen no conto. 
Explicamos en cada unha por que somos responsables se 
cumprimos o que di a frase e preguntámoslles se o entenderon. 
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3 SOMOS UN GRAN EQUIPO 
 
Necesitaremos 
Letras palabra compromiso coloreadas anteriormente. 
 
Desenvolvemento 
 
• Unir as letras no chan para formar a palabra compromiso. 
• Deixar que as vexan ben, logo, pedir que cada grupo quite unha 

das letras da súa palabra: 
o Pódese ler a palabra?, que pasou? 

 
Reflexión 

• Só quitamos unha letra da palabra, pero, como todas as letras 
da palabra forman un equipo, se unha abandona, rompe o 
compromiso e xa non se entende a palabra.  
• Na clase pasa o mesmo, todos os nenos e nenas formades un 
equipo e se algún/algunha non é responsable cos seus 
compromisos, por exemplo, coidando do material, impide que as 
cousas funcionen ben e afecta aos/ás demais.  



 

4 COMPROMETÉMOSNOS 
 
Necesitaremos 
Letras palabra compromiso  coloreadas anteriormente. 
Modelo medalla para  colorear do anexo. 
 
Desenvolvemento 
 
• Colgar a palabra compromiso coas letras  coloreadas polos/as 

nenos/as nun lugar visible da aula e utilizala, xunto co texto, para 
reflexionar sobre situacións que se poidan dar ao longo do curso 
con respecto ao compromiso e a responsabilidade. 

• Pedirlles que elixan un dos exemplos e comprométanse a cumprilo 
en clase. 

• Entregar lamina da medalla para que a coloreen e a leven á casa. 
Pedir aos adultos que axuden ao neno/a a elaborar unha lista con 
tres compromisos que deberá cumprir en casa e que lle colguen a 
medalla cando o faga. 

 
Reflexión 
• Comentar en asemblea as vantaxes e inconvenientes de ser 

responsables ao cumprir os nosos compromisos. 
• Se cumpro os meus compromisos:  

o Terei mellor relación cos demais. 
o Estarei máis contento/a. 
o Os maiores felicitaranme e celebraremos que me esforcei para 

conseguilo. 
• Se non cumpro os meus compromisos:  

o Debo asumir as consecuencias negativas que poida ter. Por 
exemplo, se non coido o material de clase a/o profe rifarame e 
os meus compañeiros/as enfadaranse comigo. 
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