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Infantil
Propoñemos unha ficción que traballe valores e sentimentos de reciprocidade referentes ao coi-
dado da Terra. A partir dela colorearán elementos da Terra para pegalos no cartel e expresar o
coidado que nos dan e o que nós lles debemos.

OBXECTIVOS

• Fomentar a comprensión da reciprocidade entre as nosas accións e as da Terra.
• Potenciar valores de compromiso e respecto da Terra.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Comprometéndonos no equilibrio 

Comezamos cunha relaxación e conto, para iso poñeremos música de fondo e pedímoslles que pechen os
ollos.

“Era unha vez unha enorme embarcación chamada Terra que navegaba polo Universo. Os seus tripulantes son
(dinse algúns nomes dos nenos/as) e ademais viaxan con animais, plantas, mares, montañas,... Nesta viaxe,
todos dependen de todos, se alguén deixa de coidar dos demais poden chocar co sol ou con outros planetas.

Hai moitos anos, cando saíron a navegar, a Terra e a súa tripulación comprometéronse mutuamente a coidar-
se: os nenos, as nenas e os maiores prometeron que coidarían da auga, e de todo canto na nave había e a Terra
prometeulles levalos a través dunha viaxe marabillosa por moitos, moitos anos.

Pero unha vez, os maiores e algúns nenos e nenas esquecéronse do seu compromiso e tiraron papeis polo
chan, malgastaron auga todo o tempo,... e a nave empezou a desequilibrarse de xeito que estivo a piques de
chocar cunha estrela...”

Que leva a Terra?

Preguntamos aos nenos/as onde viven (pobo, cidade,...) e en que planeta está.

A seguir pídese un debuxo dalgún dos elementos naturais que leva a embarcación do conto (a Terra).
Cadaquén poderá elixir que debuxa: unha montaña, un río, persoas, plantas, animais, nubes, aire,... 

Como nos coida a Terra?

Cando o debuxen vanse erguendo a pegalo dentro do mundo do cartel e explican por que lles gusta ese ele-
mento e que cren que poden facer eles e elas para coidalo.

Xesto: Comprometéndonos coa Terra

O/a profesor/a entrégalles un círculo de cartolina pequeno que poidan pegar e levar nos seus cadernos.
Cadaquén elixe a un compañeiro/a para darlle a Terra e dinlle: “A Terra cóidate, cóidaa ti tamén!”

RECURSOS

• Cartolina, lapis de cores e pegamento.

Dous irmáns haitianos escríbennos achegándonos así á súa historia; vemos a través dos seus
ollos como as actividades humanas contribúen á desfeita da terra e afectan á vida concreta de
moitas persoas.

OBXECTIVOS

• Achegar á realidade dos procesos de desertización do mundo a través dunha situación concreta de Haití.
• Vincular as situacións dos países do Norte e do Sur.
• Resaltar o impacto das nosas accións no contorno e comprender a capacidade de todos/as para participar
e levar a cabo cambios sociais.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Co texto fotocopiado irán lendo e contestando en grupo grande as preguntas indicadas despois de cada
parágrafo. Pódese apoiar a reflexión cos datos do apartado Recursos.

Historia de Anne e Willex

Ola! Somos dous irmáns, Anne e Willex e temos 14 e 15 anos respectivamente. Xunto á nosa familia, viviamos
en Oanaminthe que está na parte norte de Haití, pero as continuas talas das árbores sen posterior reforesta-
ción foron facendo que os campos deixasen de producir e quedásemonos sen medio de vida. Así estivemos
todo un ano ata que a situación chegou a ser moi grave e xunto á maioría da xente do pobo, decidimos emi-
grar. Foi moi doloroso botar a andar sen saber que ía ser de nós/as pero tiñamos a esperanza de poder ato-
par un futuro mellor.

Cal é a causa do problema que leva a tomar esta decisión á familia de Anne e Willex? Podería terse evitado
este problema? Que medidas se che ocorren para que a terra onde vivían Anne e Willex non chegase a esta
situación? Como te sentirías se ti e a túa familia vos atopásedes nesta situación? Que cres que tivésedes
feito ti e a túa familia se vos atopásedes nesta situación?

Ao chegarmos á República Dominicana a cousa non foi nada fácil: ademais da dificultade das nosas fami-
lias para atopar traballo, a xente do país non entende que facemos aquí e os medios de comunicación
transmiten unha imaxe moi negativa nosa polo que moitos trátannos con desprezo. 

Cres que inflúen os medios de comunicación na maneira de ver aos grupos de persoas aínda pouco coñe-
cidas? Como se sentirán Anne e Willex ao atopar tal acollida despois da difícil situación da que veñen?
Como vos sentiriades ti e a túa familia en tal caso?

Contactamos con algunha xente do pobo que chegara antes que nós e contáronnos que atoparan un pro-
grama de apoio aos cidadáns fronteirizos (Solidariedade Raiana); alí ímonos coñecendo mutuamente e
descubrimos que, desde o respecto, é posible a convivencia pacífica entre ambos.

Cando chegamos estabamos moi asustados, agora imos tomando conciencia de que cando nos unimos a
outros/as ímonos facendo fortes e podémonos organizarn e promover cambios sociais para que mellore
toda esta situación.

Nós estamos cambiando as cousas desde aquí pero aínda queda moito por facer a outros niveis; aínda
queda que a nosa situación se recoñeza legalmente e se regularice e queda parar a causa de todo isto: a
desertización. A nosa historia é a de moita xente e por iso vola queriamos contar, queremos que se coñe-
za a nosa situación e, quen sabe?, igual a vós tamén se vos ocorre algo para que impulse o cambio.

Coñecedes algunha organización social que lance ou apoie iniciativas de cambio social a nivel local ou inter-
nacional? Poderiamos comprometernos como clase con situacións como as vividas en Haití? Coñecedes
algún tipo de situación de desertificación no teu país, localidade ou Comunidade Autónoma?Que consecuen-
cias tivo? Que podemos facer?

Xesto: Comprometéndonos coa Terra

Pensar entre todos e todas unha mensaxe de apoio a Anne e Willex e escribilo no centro do cartel. Arredor
desta mensaxe, cadaquén escribirá un compromiso persoal que estea disposto/a a asumir de compromiso
coa Terra.

RECURSOS

• Se che interesa este tema busca na web de Entreculturas.

• Datos de apoio:

A desertización é a transformación de terras usadas para cultivos ou pastos en terras desérticas ou case
desérticas, coa diminución da produtividade.

Causas: A desertización pode ser natural pero en gran parte dos casos é provocada ou agravada por activi-
dades humanas como o sobrepastoreo, a tala de árbores, o mal uso do chan e da auga ou o modelo de con-
sumo actual incide no aumento do efecto invernadoiro, causando o quecemento global.

Nota: Segundo o Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente, a desertización ameaza á cuarta
parte das terras do planeta.

Consecuencias: A desertización comporta fame, pobreza, guerras. No mundo hai:
• máis de 100 millóns de persoas que sofren a ameaza do éxodo debido á inseguridade alimentaria.
• 25 millóns de persoas que se viron obrigadas a emigrar debido á desertización das súas terras.

Nota: A situación destas persoas non está recoñecida internacionalmente, polo que non existen estruturas de
acollida para elas a diferenza do que ocorre coas persoas que se ven obrigadas a deixar os seus fogares por
outros motivos. Expertos en desertización e migracións comezan a avogar polo recoñecemento internacional
do estatus de "Refuxiado ecolóxico".

Propoñemos unha viaxe imaxinaria a partir da cal traballaremos cos nenos e as nenas o respecto
e o coidado recíproco para a Terra. Iníciase un conto que deberá ser continuado en asemblea entre
todos e todas e posteriormente traballarán con debuxos a importancia dos elementos naturais
e o compromiso que debemos asumir de coidado para eles/as.

OBXECTIVOS

• Fomentar a comprensión da reciprocidade entre as nosas accións e as da Terra.
• Potenciar valores de compromiso e respecto da Terra.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Comprometéndonos no equilibrio

Comezamos cunha relaxación e conto, para iso poñeremos música de fondo e pedímoslles que pechen os
ollos.

“Era unha vez unha enorme embarcación chamada Terra que navegaba polo Universo. Os seus tripulantes son
(dinse algúns nomes dos nenos/as) e ademais viaxan con animais, plantas, mares, montañas,... Nesta viaxe,
todos dependen de todos, se alguén deixa de coidar dos demais poden chocar co sol ou con outros planetas.
Hai moitos anos, cando saíron a navegar, a Terra e a súa tripulación comprometéronse mutuamente a coidar-
se: os nenos e as nenas prometeron que coidarían da auga, e de todo canto na nave había e a Terra prometeu-
lles levalos a través dunha viaxe marabillosa por moitos, moitos anos.

Pero unha vez, algúns adultos, nenos e nenas esquecéronse do seu compromiso e tiraron papeis polo chan,
malgastaron auga todo o tempo,... e a nave empezou a desequilibrarse de xeito que estivo a piques de chocar
cunha estrela...”

En asemblea, continuamos a historia entre todos e todas...

Que facemos para non chocar coa estrela?

Dinse os nomes dos tripulantes que se mencionaron ao principio para convidar á participación.

Trátase de conducir o diálogo para que acheguen solucións e continúen a recreación da historia.

Que leva a Terra?

Agora imos debuxar aos protagonistas da historia; cadaquén elixirá algún elemento natural dos que levaba a
embarcación do conto (a Terra): unha montaña, un río, persoas, plantas, animais, nubes, aire,...

Como nos coida a Terra?

Cando o debuxen vanse erguendo a pegalo dentro do mundo que debuxaran e explican que achega o ele-
mento que elixiron e que cren que poden facer eles ou elas para coidalo.

Xesto: Comprometéndonos coa Terra

O/a profesor/a entrégalles un círculo de cartolina pequeno que poidan pegar e levar nos seus cadernos.
Cadaquén elixe a un compañeiro/a para darlle a Terra e dinlle: “A Terra comprométese, comprométete ti
tamén!”

RECURSOS

• Papel, lapis de cores e pegamento.

Queremos aproximarnos á difícil situación que atravesa a biodiversidade existente en moitos
lugares do mundo e os/as que a habitan, por causas que teñen que ver coa actividade humana
e, que en gran parte dos casos, poderían ser evitadas.

A actividade consiste na presentación dun proxecto de desenvolvemento no que o alumnado
asumirá o rol do “Equipo Itinerante” descrito na situación e terán que facer unha análise do mes-
mo para buscar as estratexias de desenvolvemento que poidan ser asumidas pola propia co-
munidade.

OBXECTIVOS

• Achegar á problemática e complexa situación dos pobos do Amazonas en risco polas actuacións e acti
vidades económicas que recaen sobre eles.

• Resaltar o valor da actuación en rede e a participación cidadá para resolver os problemas de cada comu
nidade.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Comezamos con lectura do texto “Cooperando coa Amazona”.
A seguir un voluntario/a sairá ao encerado para coordinar ao grupo e realizar entre todos/as un cadro que
recolla, segundo o lido no texto, a seguinte información:

Unha vez realizado o cadro, usarán tarxetas para identificar os problemas principais e as súas causas. Cada
problema e cada causa serán escritos nunha tarxeta de maneira separada e posteriormente organizaranse
en forma de diagrama de árbore para visibilizar as relacións causa-efecto. 

A seguir redactarán as condicións negativas (os problemas) en forma de condicións positivas (obxectivos)
que, de novo, serán escritas en cartolinas e iranse poñendo sobre os problemas aos que corresponden.

Xesto: Comprometéndonos coa Terra

Cadaquén pensará algunha acción que poida asumir de compromiso coa Terra (reciclar, reducir consumo,
reempregar, informarse, sensibilizar a outros/as,…) e erguerase a poñer unha tiriña no mundo debuxado no
cartel dicindo en voz alta o seu compromiso.

RECURSOS

• Cartolina, papel continuo, rotuladores, tesoiras, pegamento e unha tiriña por alumno/a.

• Se che interesa este tema busca na web de Entreculturas.

Cooperando coa Amazonía

Nas ribeiras da Amazonía conviven diferentes comunidades de culturas ancestrais que comparten diversida-
de de costumes e modos de vida. Esta zona alberga a maior biodiversidade do mundo e a reserva de auga
doce máis grande do planeta; a súa sostenibilidade, así como a identidade, os dereitos e medios de vida dos
seus habitantes sofren forte ameazas.

Estanse construíndo estradas que obrigan a trasladarse aos que alí viven a outras zonas por non teren a titu-
laridade da terra. Isto fai que se dean asentamentos de xente chegada das cidades que, en moitos casos,
están a padecer malaria, desemprego e enfrontamentos coas comunidades indíxenas.

As madeireiras instálanse e ofrecen traballo pero levan a cabo talas indiscriminadas ás que seguen a queima
de terreos para poñer praderías dirixidas á gandería extensiva ou cultivos de soia. Finalmente chegan cos bos-
ques "probeta" de eucaliptos para produciren celulosa pero que estragan o terreo.

A toda esta situación hai que sumar a corrupción, a explotación petroleira e mineira coa súa consecuente con-
taminación dos ríos.

Ante este panorama, o “Programa Intercultural na Amazonía” apoiado pola ONGD Entreculturas, trata de crear
redes entre as organizacións das devanditas comunidades para que elas mesmas loiten en defensa da súa
terra.

Un Equipo Itinerante, desprazouse polos ríos do territorio amazónico, para traballar xunto ás diferentes comu-
nidades (indíxenas, ribeiranas e marxinados na rexión do Alto Solimoes) os problemas que lles afectan.

Algún dos temas que trataron as comunidades son a demarcación da terra, a saúde, a educación nunha lin-
gua descoñecida, a depredación en ríos e lagos considerados reservas naturais, a tala indiscriminada de
árbores e a explotación dos recursos minerais.

Para reforzar o labor do Equipo Itinerante, este programa tamén contará co apoio de especialistas de diver-
sas organizacións locais que facilitan e apoian o intercambio de experiencias, coñecementos e recursos entre
as comunidades amazónicas.

O Equipo Itinerante ve fundamental a necesidade de que as diferentes organizacións e institucións das devan-
ditas comunidades se organicen en rede para exerceren presión e defenderen a súa terra e os seus dereitos.
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