defensem el
medi ambient

unitat didactica

Reconèixer la importància de protegir la biodiversitat en el planeta que habitem.
Comprendre les conseqüències que té la sobreexplotació dels recursos naturals en el
medi ambient.
Promoure la nostra capacitat com a defensores i defensors del medi ambient.





Fitxa “El que la Terra ens dóna” (veure Annex 1)
Cartolines
Llapis, bolígrafs i pintures de colors

Mirem amb el grup el cartell que decora la portada d'aquesta unitat didàctica. Què veiem?

Comencem l'activitat preguntant al grup:
●
●

Quins tresors creieu que podem trobar en el medi ambient? Espècies, animals, arbres,
boscos, plantes, etc.
Què és el que més us crida l'atenció? Per què?

Després d'aquesta pluja d'idees, la persona que dinamitza o una persona voluntària, llegeix per a tot
el grup el següent text:
“La Terra és la nostra major amiga i millor escola. Ens ofereix l'atmosfera per a respirar,
l'aigua per a beure i els aliments per a menjar. Ens dóna milers de varietats de plantes, de les
quals extraiem substàncies que ens curen i ens dóna el lloc per a fer la nostra llar. Des de
l'inici, la humanitat ha gaudit del que la naturalesa li ofereix. És responsabilitat de tots i totes
reconèixer la riquesa dels recursos naturals, cuidar de la Terra i la seva biodiversitat, i usar els
seus fruits i recursos de manera sostenible, equitativa i en equilibri”.
Després de llegir el text, demanem al grup que es divideixin en 4 o 5 grups més petits. Per a crear
aquests grups, usarem la dinàmica “El que la Terra ens dóna” (veure Annex 1): es repartiran una
sèrie de fitxes amb noms de fruites i verdures. Les fitxes es reparteixen a l'atzar i les i els participants
hauran de buscar-se i reunir-se en grups que corresponguin a un mateix producte, que estarà
nomenat de diferent forma segons la regió del planeta.
Una vegada formats els grups, cada grup posarà en comú els noms dels productes davant la resta
del grup gran. Preguntarem: per què creieu que es diuen de diferent forma aquestes fruites i
verdures? Podem comentar que depenent de la regió del planeta, diverses cultures nomenen i usen
els fruits de la Terra de diferents formes, creant una relació única amb el medi ambient que les
envolta.
A continuació, es llegeix el següent text:

“Més del 40% de les persones que viuen en el planeta depenen de l'agricultura, caça, pesca o
silvicultura. Normalment pensem en això com a activitat econòmica, però també:
●
●

És una forma de vida, una cultura, la relació de les persones amb la naturalesa.
Si es realitza amb cura i sostenibilitat, ajuda a la conservació de la biodiversitat, a cuidar el
sòl i l'aigua, i a protegir els boscos.

●
La vida a les nostres ciutats suposa en moltes ocasions la desconnexió amb les formes de vida prop
de la naturalesa, oblidant sovint d'on vénen i el valuosos que són els recursos naturals que usem. A
més, l'actual model de vida humana es basa en una explotació de recursos que no presa en compte
que aquests són limitats i que necessiten ser cuidats i usats de forma sostenible per a poder mantenir
la vida humana i la de la resta d'éssers vius. La sobreexplotació sense límit d'aquests recursos també
deixa marques en els cicles i benestar de la Terra, portant a diverses conseqüències, com a boscos
desboscats que difícilment es recuperen, espècies d'animals i plantes en perill d'extinció, reducció de
la biodiversitat, contaminació de mars i aigües, i fins i tot la degradació de la terra en la qual viuen
persones que es veuen forçades a migrar a altres regions.”
Per a aprofundir més sobre aquest tema, a continuació projectem el vídeo de la campanya “La Terra
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és la nostra millor escola”
En finalitzar el vídeo, preguntem al grup:




Amb quin missatge clau us quedeu?
Què creieu que ens ensenya la Terra?
Com pot ajudar l'educació en la cura del medi ambient?

Per a completar aquesta reflexió, comentem al grup que és responsabilitat de totes i tots valorar la
riquesa dels recursos naturals, cuidar de la Terra i la seva biodiversitat en els nostres entorns
locals i globals, i usar els seus fruits i recursos de manera sostenible, equitativa i en equilibri.
Com hem vist, en l'actualitat, en moltes regions del món, s'ha perdut el contacte directe amb la
naturalesa, s'han modificat els ecosistemes i estem sobreexplotant els recursos naturals, afectant la
salut humana i a la del planeta. La Terra i la vida en ella ens demanen per això que actuem cada dia,
en cadascun dels nostres entorns, consumint de manera responsable i sostenible, donant prioritat a
productes pròxims a les nostres comunitats per a reduir la petjada de carboni pels transports, i
portant a la pràctica totes les accions possibles per a reduir el nostre impacte en el medi ambient.
Per a investigar més sobre la cura dels recursos naturals i el nostre consum d'ells, cada grup format
al principi, reflexionarà sobre el que coneix sobre l'aliment que els ha tocat:
-

On es produeix? Qui ho produeix?
Com arriba a les nostres cases? Des d'on?
Quin impacte té la nostra forma de consumir aquest producte per al medi ambient?

Proposem llavors que cada grup investigui el calendari agrícola de la seva localitat per a veure
quins productes autòctons coneixen i consumeixen habitualment en les diferents estacions de l'any.
D'aquesta forma també podrem veure que molts dels productes que consumim vénen d'altres regions
del món, i reflexionar sobre les conseqüències i l'impacte en el medi ambient que pot tenir aquesta
forma de consum. Cada grup pot presentar de manera creativa la recerca sobre els productes locals
que hagin fet, a través d'un cartell, mural, dibuix o cançó. Una vegada els grups hagin acabat les
seves propostes i recerques, es compartiran en el grup gran.
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“La Terra és la nostra millor escola” https://www.youtube.com/watch?v=hpMwR6nVACA

Per a acabar amb una acció concreta de cura i defensa del medi ambient, comptem al grup que
tenen el desafiament de construir en conjunt un gran calendari agrícola amb els diferents mesos de
l'any que pugui servir per a comunicar a la resta de la ciutadania el següent missatge: “Defensem la
Terra i tots els éssers vius que convivim en ella.”
Com a exemple per a inspirar-se i informar-se, recomanem explorar la proposta de calendari
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educatiu agrícola que realitzen en el Col·legi Pukllasunchis de Cusco, al Perú. El grup pot
realitzar el seu propi calendari amb els materials reciclats que decideixin, en un mural o en una
escultura, que inclogui els 12 mesos de l'any, les seves diferents estacions, i els diversos productes
locals i/o d'altres regions que hagin investigat en l'activitat anterior. Perquè la seva recerca i missatge
arribi a més persones, poden compartir els seus calendaris agrícoles amb la resta del seu centre
educatiu i entorn comunitari. D'aquesta forma, estaran mostrant el valor que té tot el que consumim
de la Terra a nivell local i global, i l'urgent que és cuidar-la perquè totes les persones i ecosistemes
puguin conviure en igualtat, equilibri i benestar.
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“Projecte de calendari agro-acadèmic-festiu del Col·legi Pukllasunchis del Cusco” https://tarea.org.pe/wpcontent/uploads/2016/04/Tarea90_58_Alain_Dlugosz.pdf

Dinàmica “El que la terra ens dóna”
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Fitxes per a retallar cada grup de fruita o verdura en 4 quadrats:

Alvocat(España)

Avocato (Italia)

Mongetes (España)

Frijoles (México)

Palta (Argentina)

Abacate (Brasil)

Porotos (Argentina)

Caraotas (Venezuela)

Carbassó(España)

Calabacita (México)

Zapallito (Perú)

Pèsols(España)

Arvejas (Perú)
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Guicoy
(Guatemala)

Chicharos (México)

Ervila (Brasil)

Maduixa(España)

Frutilla (Chile)

Fragola (Italia)

Morango (Brasil)

Plàtan(España)

Cambur (Venezuela)

Banana (Argentina)

Guineo (Ecuador)

http://www.lahuertinadetoni.es/distintos-nombres-de-verduras-y-hortalizas-segun-pais/
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