defendemos o
medio ambiente

unidade didactica

Recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta que habitamos.
Comprender as consecuencias que teñen a sobre explotación dos recursos
naturais no medio ambiente.
Promover a nosa capacidade como defensoras e defensores do medio ambiente.





Ficha “O que a Terra nos da” (ver anexo 1)
Cartolinas ou paleógrafos.
Lápices, bolígrafos e pinturas de cores.

Miramos co grupo o cartel que decora a portada desta unidade didáctica. ¿ Que vemos?

Comezamos a actividade preguntando ao grupo:



¿Que tesouros creedes que podemos encontrar no medio ambiente? Especies,
animais, árbores, bosques, plantas, etc.
¿ Que é o que máis vos chama a atención? ¿ Por que?

Tras esta choiva de ideas, a persoa que dinamiza ou unha persoa voluntaria, lee para todo o
grupo o seguinte texto:
“ A terra é a nosa maior amiga e mellor escola. Ofrécenos a atmosfera para respirar, a
auga para beber e os alimentos para comer. Danos miles de variedades de prantas, das
que extraemos sustancias que nos curan e nos da lugar para facer o noso fogar. Desde o
inicia, a humanidade desfrutou do que a natureza lle ofrece. É responsabilidade de todos
e todas recoñecer a riqueza dos recursos naturais, coidar da Terra e a súa
biodiversidade, usar os seus froitos e recursos de maneira sostible, equitativa e en
equilibrio”
Tras ler o texto, pedimos ao grupo que se dividan en 4 ou 5 grupos máis pequenos. Para crear
estes grupos, usaremos a dinámica “ O que a terra nos da”(ver anexo 1): repartíranse unha
serie de fichas con nomes de froitas e verduras. As fichas repártense ao azar e as/os
participantes terán que buscarse e reunirse en grupos que correspondan a un mesmo produto,
que estará nomeado de distinta forma según a rexión do planeta.
Unha vez formados os grupos, cada grupo poñerá en común os nomes dos produtos ante o
resto do grupo grande. Preguntaremos: ¿ Por que creedes que se chaman de distinta forma
estas froitas e verduras? Podemos comentar que dependendo da rexión do planeta, diversas

culturas nomean e usan os froitos da Terra de diferentes formas, creando unha relación única
co medio ambiente que as rodea.
A continuación, lese o seguinte texto:
Máis do 40% das persoas que viven no planeta dependen da agricultura, caza, pesca ou
silvicultura. Normalmente pensamos niso como actividade económica, pero tamén:



É unha forma de vida, unha cultura, a relación das persoas coa natureza.
Si se realiza con coidado e sostebilidade, axuda a conservación da biodiversidade, a
coidar o solo e a auga e a protexer os bosques.

A vida das nosas cidades supón en moitas ocasións a desconexión coas formas de vida cerca
da natureza, esquecendo a miúdo de onde veñen e o validosos que son os recursos naturais
que usamos. Ademais, o actual modelo de vida humana basease nunha explotación de
recursos que non toma en conta que estes son limitados e que precisan ser coidados e usados
de forma sostible para poder manter a vida humana e a do resto dos seres vivos. A sobre
explotación sen límite destes recursos tamén deixa marcas nos ciclos e benestar da Terra,
levando a varias consecuencias, como bosques deforestados que dificilmente poden
recuperarse, especies de animais e plantas en perigo de extinción, redución da biodiversidade,
contaminación de mares e augas, e inclusive a degradación da Terra na que viven persoas que
se ven forzadas a migrar a outras rexións”
Para profundizar máis sobre este tema, a continuación proxectamos o vídeo da campaña “A
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terra é a nosa mellor escola”
Ao finalizar o vídeo, preguntamos ao grupo:
 ¿Con que mensaxe clave vos quedades?
 ¿Que creedes que nos ensina a Terra?
 ¿Como pode axudar a educación no coidado do medio ambiente?
Para completar esta reflexión, comentamos ao grupo que é responsabilidade de todos e todas
valorar a riqueza dos recursos naturais, coidar da Terra e a súa biodiversidade nos
nosos entornos locais e globais , e usar os seus froitos e recursos de maneira sostible,
equitativa e en equilibrio. Como vimos, na actualidade, en moitas rexións do mundo,
perdeuse o contacto directo coa natureza, modificáronse os ecosistemas e estamos sobre
explotando os recursos naturais, afectando a saúde humana e a do planeta. A Terra e a vida
nela pídenos por elo que actúemos cada dia, en cada un dos nosos entornos, consumindo de
maneira responsable e sostible, dando prioridade a produtos cércanos as nosas comunidades
para reducir a pegada de carbono polos transportes e levando a práctica todas as accións
posíbeis para reducir o noso impacto no medio ambiente.
Para investigar máis sobre o coidado dos recursos naturais e o noso consumo deles, cada
grupo formado ao principio, reflexionará sobre o que coñece acerca do alimento que lles
tocara:
 Onde se produce? ¿ Quen o produce?
 Como chega as nosas casa? Desde onde?
 ¿Que impacto ten a nosa forma de consumir este produto para o medio
ambiente?
Propoñemos entón que cada grupo investigue o calendario agrícola da súa localidade para
ver que produtos autóctonos coñecen e consumen habitualmente nas diferentes estacións do
ano. Desta forma tamén poderemos ver que moitos dos produtos que consumimos veñen de
outras rexións do mundo, e reflexionar sobre as consecuencias e o impacto no medio ambiente
que poden ter esta forma de consumo. Cada grupo pode presentar de maneira creativa a
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“A terra é a nosa mellor escola” https://www.youtube.com/watch?v=hpMwR6nVACA

investigación sobre os produtos locais que fixeran, a través dun cartel, mural, debuxo ou
canción. Unha vez os grupos remataran as súas propostas e investigacións, compartiranse no
grupo grande.

Para rematar cunha acción concreta de coidado e defensa do medio ambiente, contamos ao
grupo que teñen un desafío de construír un gran calendario agrícola cos diferentes meses do
ano que poida servir para comunicar ao resto da cidadanía a seguinte mensaxe :
“DEFENDEMOS A TERRA E TODOS OS SERES VIVOS QUE CONVIVIMOS NELA”
Como exemplo para inspirar e informarse, recomendamos explorar a proposta do calendario
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educativo agrícola que realizan no colexio PUKLLASUNCHIS do Cusco, en Perú . O grupo
pode realizar o seu propio calendario cos materiais reciclados que decidan, nun mural ou
nunha escultura, que ten que incluír os 12 meses do ano, as súas distintas estacións e os
diversos produtos locais doutras rexións que investigaran na actividade anterior. Para que a
súa investigación e mensaxe chegue a máis persoas, poden compartir os seus calendarios
agrícolas co resto do seu centro educativo e entorno comunitario. Desta forma, estarán
mostrando o valor que ten todo o que consumimos da Terra a nivel local e global, e o urxente
que é coidala para que todas as persoas e ecosistemas poidan convivir na igualdade, equilibrio
e benestar.
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“Proxecto de calendario agro-académico-festivo do colexio Pukllasunchis do Cusco”
https://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2016/04/Tarea90_58_Alain_Dlugosz.pdf

Dinámica “ O que a terra nos da”
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Fichas para recortar cada grupo de froita ou verdura en 4 cadrados :

Aguacate (España)

Avocato (Italia)

Alubias (España)

Frijoles (Italia)

Palta (Argentina)

Abacate (Brasil)

Porotos (Argentina)

Caraotas (Venezuela)

Calabacín (España)

Calabacita (México)

Fresa (España)

Frutilla (Chile)

Zapallito (Perú)

Guicoy (Guatemala)

Fragola (Italia)

Morango (Brasil)

Guisantes (España)

Chincharos (México)

Plátano (España)

Banana (Argentina)

Arvejas (Perú)

Ervila (Brasil)

Cambur (Venezuela)

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