
PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 1

• Tomar conciencia da diferenza do clima 
en distintas partes do mundo.

• Aprender de que maneira afecta o clima 
á nosa vida.

• Folios ou cartolinas, lapis de cores ou 
rotuladores. 

Obxectivos

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencias sociais e cívicas.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Ciencias da natureza.

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

Materias

Duración: Unha sesión de 1 hora. 

Actividade 1

QUE TEMPO 
FAI ONDE VIVES?
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Actividade 1

Desenvolvemento da actividade
En todas as partes do mundo non hai o mesmo clima. No Polo Norte, por exemplo, vai moito frío, e en 
desertos coma o Sáhara vai moitísima calor, aínda que polas noites se producen tormentas terribles.

En España tamén hai diferenza de clima entre o norte e o sur, ou entre as zonas de costa, as de interior e 
as de montaña. Con todo, ao longo do ano podemos diferenciar catro estacións: primavera, verán, outono 
e inverno. En Andhra Pradesh o clima é tropical nalgunhas zonas, e noutras, como Anantapur, é semiárido 
e as temperaturas son máis altas ca en España. Contámoslles como é o noso clima aos nenos e nenas da 
escola da India para que nos coñezan un pouco mellor?

Para facelo teremos que responder preguntas como estas:

 • Cando vai frío ou calor?

 • Cando chove? Cando neva? Hai tormentas?

 • Como están as árbores? Teñen follas ou non? De que cor son as follas?

 • Etc.

Xa está feita a lista? Pois agora entre toda a clase imos debuxar unha paisaxe na primavera, no verán, no 
outono e no inverno. Por exemplo, podemos debuxar o patio da escola, un parque, unha rúa... É importan-
te que debuxemos as cousas que se poden facer nese momento do ano. Imos fixarnos tamén noutros 
detalles, como a roupa que levamos, a hora en que se fai de día e a hora en que escurece, etc.

Proposta para o alumnado de etapas superiores
Despois de investigar sobre o clima de Anantapur, onde está situada a escola coa que facemos o intercam-
bio, analizaremos que similitudes e diferenzas existen con respecto ao lugar onde vivimos.

A continuación, explicaremos ao alumnado da India, a partir de debuxos e textos traducidos ao inglés, 
todas as similitudes e diferenzas que atopamos. Por exemplo: as temperaturas no inverno no lugar onde 
vivides son iguais ás de Anantapur? En caso de que non sexa así, podemos falarlles de que roupa temos 
que usar, de se usamos estufas ou calefacción, da neve no caso de que a haxa, etc.
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 2

• Aprender que en cada lugar do mundo hai 
animais distintos. 

• Recoñecer algúns dos animais da India 
que non habitan no noso país. 

 

• Folios ou cartolinas, lapis de cores ou 
rotuladores. 

• O profesorado ou o alumnado buscará 
previamente algunhas imaxes de animais da 
India: tigres, elefantes, vacas, monos, 
serpes, etc. 

Obxectivos

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia dixital.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Ciencias da natureza.

• Inglés (se se escolle facelo nesta lingua).

• Educación artística.

Materias

Actividade 2

Duración: Unha sesión de 1 hora.

ANIMAIS DO NOSO
PAÍS E ANIMAIS DA INDIA 
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Desenvolvemento da actividade
Entre toda a clase imos facer unha lista dos animais que coñecemos que viven en España: cans, gatos, 
paxaros, coellos, vacas, ovellas, galiñas, porcos, lobos... Despois, buscaremos e veremos algúns animais 
da India: tigres, vacas, elefantes, monos, serpes... Algunha vez vistes algúns deles? Onde? 

Por último, imos xogar a inventar animais novos, imaxinando que puidésemos mesturar os que temos aquí 
cos que hai alá. Como sería un gato con orellas de elefante? Ou unha serpe con patas de galiña? E un 
paxaro coas raias dun tigre? Cada neno ou nena debuxará o animal que imaxina. Debaixo, terá que escri-
bir o nome dos dous animais que mesture, e tamén inventar un nome novo para o que acaba de crear. 
Pode engadir unha pequena explicación sobre que fai ese animal, onde vive e de que se alimenta.

Proposta para o alumnado de etapas superiores
Despois de realizar unha lista dos animais que viven no noso país e na India investigaremos cales deles 
están en perigo de extinción. A continuación, investigaremos as causas de que isto ocorra. Por exemplo: 
a caza e pesca excesiva, o comercio ilegal de peles e coiros de animais silvestres, a contaminación de 
mares, lagos e ríos ou a destrución dos seus hábitats.

Actividade 2
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 3

• Reflexionar sobre a importancia da auga 
na nosa vida cotiá e os problemas que 
causaría a súa escaseza.

• Tomar conciencia da necesidade de 
preservar e aforrar auga, e buscar formas 
para facelo.

• Folios ou cartolinas grandes, lapis de cores 
ou rotuladores, revistas, tesoiras, pegamento.

Para a proposta dirixida ao alumnado de 
etapas superiores:    
• Vídeo e guía didáctica  “O tesouro de Vishnu”, 
dispoñible en:  
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-6-el-tesoro-
de-vishnu 

Obxectivos

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencias sociais e cívicas.

• Aprender a aprender.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Ciencias da natureza.

• Valores sociais e cívicos.

• Educación artística

Materias

Actividade 3

Duración: Unha sesión de 1 hora. 

A IMPORTANCIA
DA AUGA
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Desenvolvemento da actividade
Primeiro imos dicir entre toda a clase por que é importante a auga, para que serve e para que a usamos 
todos os días. Despois, imos pensar en que é aforrar auga e por que é importante.

Agora, imos dar ideas para aforrar auga. Podemos pensar en situacións nas que usamos máis auga da que 
realmente precisamos? Que podemos facer para aforrar auga na casa? E na escola?

Imos facer entre toda a clase unha lista con todas as ideas. 

Por último, imos facer varios carteis coas mellores ideas para aforrar auga. Podemos debuxar, poñer fotos, 
recortar revistas, etc. Logo poremos os carteis na clase, na casa, etc. Tamén podemos preparar un pequeno 
folleto que resuma as ideas, de modo que poidamos distribuílo ou deixalo na casa e na escola para non 
esquecelas nunca.

Proposta para o alumnado de etapas superiores
Faremos unha lista entre toda a clase dos usos diarios que facemos da auga nos nosos fogares. Imos 
procurar que esa lista sexa o máis extensa posible: auga para beber, para cociñar, para asearnos, para a 
cisterna, para limpar, para fregar o chan, para lavar a roupa, etc.

Unha vez elaborada, o alumnado levará a lista á casa para intentar calcular canta auga gasta toda a familia 
ao longo dun día. As nosas familias poden axudarnos a calcular esa cantidade. Por exemplo, podemos 
coller unha xerra de auga dun litro e cronometrar canto tarda en encherse. Con ese tempo, despois calcu-
lamos canto gastamos cada vez que abrimos a billa para distintos usos. Así, se tardo medio minuto en 
encher a xerra, significa que nun minuto gasto dous litros de auga. Se tardo en ducharme dez minutos, 
pois gasto en ducharme vinte litros de auga.

Consideramos que nalgúns deses casos usamos máis auga da que realmente precisamos?

Que ideas se nos ocorren para aforrar auga en todas ou algunhas destas situacións? Na clase imos facer 
varios carteis coas mellores ideas para aforrar auga. Podemos debuxar, poñer fotos, recortar revistas, etc. 
Logo poremos os carteis na clase, na casa, na entrada da escola, etc.

Esta actividade pode complementarse coa proxección do vídeo “O tesouro de Vishnu” e a realización da 
correspondente guía didáctica.

Actividade 3
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 4

• Tomar consciencia de malas prácticas no 
coidado do medio ambiente.

• Reivindicar os valores de respecto e 
protección do medio ambiente.

• Actuar como axentes activos para lograr 
un mundo máis sostible.

• Fomentar a educación cívica con valores 
como a responsabilidade, empatía e actitu-
de crítica.

Para a proposta dirixida ao alumnado de etapas 
superiores:

• Vídeo introdutorio sobre os Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible (ODS): 
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=1s

• Un cadro que amose os diferentes obxectivos 
de desenvolvemento sostible, dispoñible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es  

• Vídeo e guía didáctica “O candil de Dikshu” 
dispoñible en:    
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-7-el-candil-de-dikshu

Obxectivos

• Competencias sociais e cívicas.

• Competencia dixital.

• Aprender a aprender.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Ciencias da natureza.

• Valores sociais e cívicos. 

Materias

Actividade 4

Duración: Horas soltas dunha 
semana de curso.

DETECTIVES DO
MEDIO AMBIENTE
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Desenvolvemento da actividade
Dividirase a clase en diferentes equipos: reciclaxe, coidado da auga, dispendio de material (folios, etc.), 
aforro enerxético (luz, calefacción) e limpeza. Cada grupo deberá cumprir a súa misión ao longo dunha 
semana. Por exemplo, o grupo detective do coidado da auga, deberá ocuparse de que as billas da escola 
non pinguen nin queden abertas. O grupo detective da limpeza, deberá recoller o lixo no patio da escola 
ou na aula e evitar que outros nenos e nenas tiren lixo ao chan. 

Ao longo desta semana pode reflexionarse sobre o que se pode facer para preservar o medio ambiente. 
Por exemplo, utilizar materiais e envases reutilizables e incorporar hábitos de consumo sostibles: friamei-
ras reaproveitables, cantimploras para beber auga en lugar de botellas de plástico, embalaxe de bocadi-
llos reutilizable en vez de papel de aluminio, consumir produtos de proximidade (km 0), etc. No caso da 
enerxía, podemos facer un uso máis sostible utilizando lámpadas de baixo consumo, aproveitando a luz 
natural, apagando os aparellos eléctricos que non se estean a usar, etc.

Ao final da semana cada grupo explicará as situacións coas que se toparon. Por último, toda a clase 
pensará unha estratexia conxunta para promover a reciclaxe na escola, para preservar a auga, para evitar 
o dispendio de material, para aforrar luz ou para manter a escola limpa.

Unha vez finalizada a actividade, pode propoñerse a toda a clase que organice unha festa para celebrar 
na escola o Día Mundial do Medio Ambiente para sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia 
de protexelo.

Proposta para o alumnado de etapas superiores
Despois de realizar a actividade, o alumnado reflexionará sobre que Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible existen vinculados co medio ambiente. Para iso, o alumnado deberá informarse previamente 
sobre os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

OS ODS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CO MEDIO AMBIENTE SON:

• ODS 7: Enerxía accesible e non contaminante

Todas as persoas teñen que ter acceso á enerxía, para ter luz, poder conectar aparatos eléctricos, etc., e 
esta enerxía debe ser o máis limpa posible. Para iso, cómpre aumentar o uso de enerxías renovables, 
obtidas de fontes que non se esgotan nunca ao usalas, como a luz do sol, o vento, as correntes de ríos ou 
as mareas. Son limpas e non afectan ao medio ambiente.

• ODS 11: Cidades e comunidades sostibles

Reducir a contaminación nas cidades, aumentar as zonas verdes, ampliación do transporte público ou 
prevención dos desastres naturais.

• ODS 13: Acción polo clima

Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos.

• ODS 14: Vida submarina

Reducir a contaminación mariña e protexer a vida submarina.

• ODS 15: Vida e ecosistemas terrestres

Reducir a talla de árbores e aumentar a forestación e reforestación en todo o mundo.

OS ODS RELACIONADOS INDIRECTAMENTE CO MEDIO AMBIENTE SON:

• ODS 4: Educación de calidade

Unha educación de calidade permitirá concienciar a persoas para o coidado do medio ambiente. 

• ODS 6: auga limpa e saneamento

Evitar a contaminación e o mal uso da auga.  

• ODS 9: Industria, innovación e infraestruturas

As novas tecnoloxías deben ser menos contaminantes. Gobernos, empresas e comunidade científica 
teñen que colaborar para logralo.

• ODS 12: Produción e consumo responsables

É preciso producir de forma sostible e respectuosa co medio ambiente e adoptar hábitos máis sostibles á 
hora de consumir: consumir menos, consumir produtos non envasados ou que xeren poucos residuos, ou 
reciclar. 

Esta actividade pode complementarse coa proxección do vídeo “O candil de Dikshu”*, que se centra no 
ODS 7, e a realización da correspondente guía didáctica..

Finalmente, a clase dividirase en grupos e cada un buscará activistas en defensa do medio ambiente 
como Greta Thunberg (Suecia), Rachel Carson, Wangari Maathai (Quenia), Lois Gibbs (Estados Unidos), 
Vandana Shiva (India), Berta Cáceres (Honduras), Boyan Slat (Países Baixos), Manu San Félix (España) ou 
Sunita Narain (India). Despois de coñecer a súa biografía, cada grupo difundirá a súa vida e legado crean-
do un cartel que explique a súa historia e realizará unha exposición para o resto da clase.

*VÍDEO - https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-7-el-candil-de-dikshu

Actividade 4
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Actividade 4

PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES3

Desenvolvemento da actividade
Dividirase a clase en diferentes equipos: reciclaxe, coidado da auga, dispendio de material (folios, etc.), 
aforro enerxético (luz, calefacción) e limpeza. Cada grupo deberá cumprir a súa misión ao longo dunha 
semana. Por exemplo, o grupo detective do coidado da auga, deberá ocuparse de que as billas da escola 
non pinguen nin queden abertas. O grupo detective da limpeza, deberá recoller o lixo no patio da escola 
ou na aula e evitar que outros nenos e nenas tiren lixo ao chan. 

Ao longo desta semana pode reflexionarse sobre o que se pode facer para preservar o medio ambiente. 
Por exemplo, utilizar materiais e envases reutilizables e incorporar hábitos de consumo sostibles: friamei-
ras reaproveitables, cantimploras para beber auga en lugar de botellas de plástico, embalaxe de bocadi-
llos reutilizable en vez de papel de aluminio, consumir produtos de proximidade (km 0), etc. No caso da 
enerxía, podemos facer un uso máis sostible utilizando lámpadas de baixo consumo, aproveitando a luz 
natural, apagando os aparellos eléctricos que non se estean a usar, etc.

Ao final da semana cada grupo explicará as situacións coas que se toparon. Por último, toda a clase 
pensará unha estratexia conxunta para promover a reciclaxe na escola, para preservar a auga, para evitar 
o dispendio de material, para aforrar luz ou para manter a escola limpa.

Unha vez finalizada a actividade, pode propoñerse a toda a clase que organice unha festa para celebrar 
na escola o Día Mundial do Medio Ambiente para sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia 
de protexelo.

Proposta para o alumnado de etapas superiores
Despois de realizar a actividade, o alumnado reflexionará sobre que Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible existen vinculados co medio ambiente. Para iso, o alumnado deberá informarse previamente 
sobre os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

OS ODS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CO MEDIO AMBIENTE SON:

• ODS 7: Enerxía accesible e non contaminante

Todas as persoas teñen que ter acceso á enerxía, para ter luz, poder conectar aparatos eléctricos, etc., e 
esta enerxía debe ser o máis limpa posible. Para iso, cómpre aumentar o uso de enerxías renovables, 
obtidas de fontes que non se esgotan nunca ao usalas, como a luz do sol, o vento, as correntes de ríos ou 
as mareas. Son limpas e non afectan ao medio ambiente.

• ODS 11: Cidades e comunidades sostibles

Reducir a contaminación nas cidades, aumentar as zonas verdes, ampliación do transporte público ou 
prevención dos desastres naturais.

• ODS 13: Acción polo clima

Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos.

• ODS 14: Vida submarina

Reducir a contaminación mariña e protexer a vida submarina.

• ODS 15: Vida e ecosistemas terrestres

Reducir a talla de árbores e aumentar a forestación e reforestación en todo o mundo.

OS ODS RELACIONADOS INDIRECTAMENTE CO MEDIO AMBIENTE SON:

• ODS 4: Educación de calidade

Unha educación de calidade permitirá concienciar a persoas para o coidado do medio ambiente. 

• ODS 6: auga limpa e saneamento

Evitar a contaminación e o mal uso da auga.  

• ODS 9: Industria, innovación e infraestruturas

As novas tecnoloxías deben ser menos contaminantes. Gobernos, empresas e comunidade científica 
teñen que colaborar para logralo.

• ODS 12: Produción e consumo responsables

É preciso producir de forma sostible e respectuosa co medio ambiente e adoptar hábitos máis sostibles á 
hora de consumir: consumir menos, consumir produtos non envasados ou que xeren poucos residuos, ou 
reciclar. 

Esta actividade pode complementarse coa proxección do vídeo “O candil de Dikshu”*, que se centra no 
ODS 7, e a realización da correspondente guía didáctica..

Finalmente, a clase dividirase en grupos e cada un buscará activistas en defensa do medio ambiente 
como Greta Thunberg (Suecia), Rachel Carson, Wangari Maathai (Quenia), Lois Gibbs (Estados Unidos), 
Vandana Shiva (India), Berta Cáceres (Honduras), Boyan Slat (Países Baixos), Manu San Félix (España) ou 
Sunita Narain (India). Despois de coñecer a súa biografía, cada grupo difundirá a súa vida e legado crean-
do un cartel que explique a súa historia e realizará unha exposición para o resto da clase.

*VÍDEO - https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-7-el-candil-de-dikshu
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PROPOSTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividade 5

• Educar e sensibilizar en materia de medio 
ambiente.

• Coñecer e apreciar a biodiversidade da 
noso contorna co fin de protexela.

• Espertar o interese polas ciencias natu-
rais e o amor pola natureza.

• Acceso a material bibliográfico: Internet, 
biblioteca, películas documentais, etc.

• Cartolinas, folios, lapis de cores e   
rotuladores. 

Obxectivos

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia dixital.

• Aprender a aprender.

Competencias claves do currículo 

Material necesario

• Ciencias da natureza.

• Educación artística.

Materias

Actividade 5

Duración: Tres ou catro sesións de 1 hora.

ÁLBUM DA FAUNA 
E FLORA DO LUGAR 
ONDE VIVIMOS
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Desenvolvemento da actividade
Entre toda a clase elaboraremos un álbum da flora e a fauna do lugar onde vivimos. Para iso primeiro 
terase que investigar e elaborar unha lista de especies. A continuación, dividirase a clase en grupos de 
dúas ou tres persoas e repartirase a flora e fauna a analizar entre todos eles.

Cada grupo buscará información do animal e/ou planta que lle tocase. Unha vez realizada a primeira fase 
de investigación e documentación, elaborará unha ficha que conterá esta información:

   FAUNA: 

 • O nome popular e o nome científico.

 • Fotos do animal.

 • Fotos ou debuxos das súas pegadas.

 • Fotos ou debuxos do seu alimento principal.

  FLORA: 

 • O nome popular e o nome científico.

 • Fotos ou debuxos das plantas, flores…

 • Foto da flor e froito.

 • Características secundarias, por exemplo: se son de folla perenne ou caduca, etc.

Finalmente, xuntaranse todas as fichas nun álbum.

Esta actividade pode complementarse cunha excursión ao campo, montaña ou bosque máis próximo.

Actividade 5
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