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Infantil
Proposem una ficció que treballe valors i sentiments de reciprocitat referents a la cura de la Terra.
A partir d’ella pintaran elements de la Terra per a enganxar-los en el cartell i expresar les serveis
que ens donen i els que nosaltres, tots i totes, li devem.

OBJECTIUS

• Fomentar la comprensió de la reciprocitat entre les nostres accions i les de la Terra.
• Potenciar valors de compromís i respecte de la Terra.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Compromesos en l’equilibri

Comencem amb una relaxació i conte; per a això posem música de fons i els demanem tancar els ulls.

“Això era que una enorme embarcació anomenada Terra navegava per l’univers. Els seus tripulants són (es
diuen alguns noms dels xiquets i xiquetes) i a més viatgen amb animals, plantes, mars, muntanyes... En este viat-
ge tots depenen de tots, si algú deixa de cuidar dels altres poden xocar amb el sol o amb altres planetes.

Fa molts anys, quan van eixir a navegar, la Terra i la seua tripulació es van comprometre mútuament a cuidar-se:
els xiquets, les xiquetes i els majors van prometre que cuidarien de l’aigua i de tot el que en la nau hi havia, i la
Terra els va prometre portar-los a través d’un viatge meravellós per molts i molts anys. 

Però una vegada, els majors i alguns dels xiquets i xiquetes es van oblidar del seu compromís i van tirar papers
pel sòl, malgastaven aigua tot el temps... I la nau va començar a desequilibrar-se de manera que va estar a punt
de xocar amb una estrela...”.

Què porta la Terra?

Preguntem als xiquets i xiquetes on viuen (poble, ciutat,...) i en quin planeta està.

A continuació es demana un dibuix d’algun dels elements naturals que porta l’embarcació del conte (la Terra).
Cadascú i cadascuna podrà triar què dibuixa: una muntanya, un riu, persones, plantes, animals, núvols, aire...

Com ens cuida la Terra? 

Quan ho hagen dibuixat es van alçant a apegar-ho dins del món del cartell i expliquen perquè els agrada eixe
element i què creuen que poden fer ells per a cuidar-ho.

Gest: Compromeses i compromesos amb la Terra

El profesor o la professora els lliura un cercle de cartolina xicotet que puguen enganxar i portar en els seus
quaderns.
Cadascú i cadascuna tria un company o companyaa per a donar-li la Terra i li diuen: “La Terra et cuida, cuida-
la tu també!”. 

RECURSOS

• Cartolina, llapis de colors i pegament.

Dos germans haitians ens escriuen acostant-nos la seua història; veiem a través dels seus ulls
com les activitats humanes contribuïxen al deteriorament de la terra i afecten la vida concreta de
moltes persones.

OBJECTIUS

• Apropar-nos a la realitat dels processos de desertització del món a través d’una situació concreta d’Haití.
• Vincular les situacions dels països del Nord i del Sud.
• Ressaltar l’impacte de les nostres accions en l’entorn i comprendre la capacitat de tots i totes per a partici

par i dur a terme canvis socials.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Amb el text fotocopiat van llegint i contestant en grup gran les preguntes indicades després de cada parà-
graf. Es pot recolzar la reflexió amb les dades de l’apartat Recursos.

Història d’Anne i Willex

Hola! Som dos germans, Anne i Willex, i tenim 14 i 15 anys respectivament. Junt amb la nostra família vivíem
en Oanaminthe, que està a la part Nord d’Haití; però les contínues tales dels arbres sense posterior refores-
tació van fer que els camps deixaren de produir i ens quedàrem sense mitjans de vida. Així vam estar tot un
any fins que la situació va arribar a ser molt greu i junt amb la majoria de la gent del poble, decidirem emigrar.
Va ser molt dolorós  tirar a caminar sense saber què seria de nosaltres, però teníem l’esperança de poder tro-
bar un futur millor. 

Per què es fa el problema que porta a prendre esta decisió a la família d’Anne i Willex? Podria haver-se evi-
tat este problema? Quines mesures se t’ocorren perquè la terra on vivien Anne i Willex no haguera arribat a
esta situació? Com et sentiries si tu i la teua família us trobàreu en esta situació? Què creus que haguéreu
fet tu i la teua família si us haguéreu vist en esta situació? 

A l’arribar a República Dominicana la cosa no va ser gens fàcil: a més de la dificultat per a trobar treball
per a les nostres famílies, la gent del país no entén què fem ací i els mitjans de comunicació transmeten
una imatge molt negativa de nosaltres, i per això ens tracten amb menyspreu i violència.

Creus que influïxen els mitjans de comunicació en la manera de veure els grups de persones encara poc
conegudes? Com se sentiran Anne i Willex al trobar tal acollida després de la difícil situació de què vénen?
Com vos sentiríeu tu i la teua família en este cas?

Contactarem amb alguna gent del poble que havia arribat abans que nosaltres i ens van contar que havien
trobat un programa de suport als ciutadans fronterers (Solidaritat Fronterera); allí ens anem coneixent mútua-
ment i descobrim que, des del respecte, és possible la convivència pacífica entre uns i altres. 

Quan arrivarem estàvem molt espantats per l’hostil acollida, ara anem prenent consciència que quan ens unim
a altres ens anem fent forts i nosaltres podem organitzar-nos i promoure canvis socials perquè millore tota
esta situació.

Nosaltres estem canviant les coses des d’ací, però encara queda molt per fer en altres nivells; encara queda
que la nostra situació es reconega legalment i es regularitze i puga parar la causa de tot açò: la desertització.
La nostra història és la de molta gent i per això vos la volíem contar, volem que es conega la nostra situació i,
qui sap?, igual a vosaltres també se us ocorre quelcom perquè impulse el canvi. 

Coneixeu alguna organització social que engegue o recolze iniciatives de canvi social localment o internacio-
nal? Podríem comprometre’ns com a classe amb situacions com les viscudes a Haití? Coneixeu algun tipus
de situació de desertificació en el vostre país, localitat o comunitat autònoma? Quines conseqüències ha tin-
gut? Què podem fer?

Gest: Compromeses i compromesos amb la Terra

Pensar entre tots i totes un missatge de suport a Anne i Willex i escriure’l en el centre del cartell. Al voltant
d’este missatge, cada un i cada una escriu un compromís personal amb la Terra que estiga disposat o dispo-
sada a assumir.

RECURSOS

• Si vols saber més sobre este tema mira en la web d’Entreculturas.

• Dades de suport:

La desertització és la transformació de terres usades per a cultius o pastos en terres desèrtiques o quasi
desèrtiques, amb la disminució de la productivitat.

Causes: La desertització pot ser natural però en gran part dels casos és provocada o agreujada per activitats
humanes com el sobrepasturatge, la tala d’arbres, el mal ús del sòl i de l’aigua; el model de consum actual
incidix en l’augment de l’efecte hivernacle, causant el calfament global.

Nota: Segons el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, la desertització amenaça la quarta part
de les terres del planeta.

Conseqüències: La desertització comporta fam, pobresa, guerres. En el món hi ha:
• més de 100 milions de persones que patixen l’amenaça de l’èxode degut a la inseguretat alimentària. 
• 25 milions de persones que s’han vist obligades a emigrar a causa de la desertització de les seues terres.

Nota: La situació d’estes persones no està reconeguda internacionalment, per la qual cosa no hi ha estructu-
res d’acollida per a elles, a diferència del que ocorre amb persones que es veuen obligades a deixar els seus
llars per altres motius. Experts en desertització i migracions comencen a advocar pel reconeixement interna-
cional de l’estatus de “Refugiat ecològic”.

Proposem un viatge imaginari a partir del qual treballarem amb els xiquets i les xiquetes el respec-
te i la cura recíproca cap a la Terra. S’inicia un conte que haurà de ser continuat en assemblea entre
tots i totes i posteriorment treballaran amb dibuixos la importància dels elements naturals i el com-
promís que hem d’assumir de cura cap a ells.

OBJECTIUS

• Fomentar la comprensió de la reciprocitat entre les nostres accions i les de la Terra.
• Potenciar valors de compromís i respecte de la Terra.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Compromesos en l’equilibri

Comencem amb una relaxació i conte, per a això posem música de fons i els demanem tancar els ulls.

“Això era que una enorme embarcació anomenada Terra navegava per l’univers. Els seus tripulants són (es
diuen alguns noms dels xiquets i xiquetes) i a més viatgen amb animals, plantes, mars, muntanyes... En este viat-
ge tots depenen de tots, si algú deixa de cuidar dels altres poden xocar amb el sol o amb altres planetes.

Fa molts anys, quan van eixir a navegar, la Terra i la seua tripulació es van comprometre mútuament a cuidar-se:
els xiquets, les xiquetes i els majors van prometre que cuidarien de l’aigua i de tot el que en la nau hi havia, i la
Terra els va prometre portar-los a través d’un viatge meravellós per molts i molts anys. 

Però una vegada, els majors i alguns dels xiquets i xiquetes es van oblidar del seu compromís i van tirar papers
pel sòl, malgastaven aigua tot el temps... I la nau va començar a desequilibrar-se de manera que va estar a punt
de xocar amb una estrela...”.

En assemblea, continuem la història entre tots i totes...

Què fem per a no xocar amb l’estrela?

Es diuen els noms dels tripulants que es van mencionar al principi per a invitar a la participació.

Es tracta de conduir el diàleg perquè aporten solucions i continuen la recreació de la història.

Què porta la Terra?

Ara dibuixarem els protagonistes de la història; cada un triará algun element natural dels què portava l’em-
barcació del conte (la Terra): una muntanya, un riu, persones, plantes, animals, núvols, aire...

Com ens cuida la Terra? 

Quan l’hagen dibuixat es van alçant a enganxar-lo dins del món que havien dibuixat i expliquen què aporta l’e-
lement que han triat i què creuen que poden fer ells per a cuidar-lo.

Gest: Compromeses i compromesos amb la Terra

El professor els lliura un cercle de cartolina xicotet que puguen enganxar i portar en els seus quaderns.
Cadascú i cadascuna tria un company o companya per a donar-li la Terra i li diu: “La Terra es compromet, com-
promet-te tu també!”.

RECURSOS

• Paper, llapis de colors i pegament.

Volem apropar-nos a la difícil situació que travessa la biodiversitat existent en molts llocs del món
i els que l’habiten, per causes que tenen a veure amb l’activitat humana i que en gran part dels
casos poden ser evitades. 

L’activitat consistix en la presentació d’un projecte de desenvolupament en el qual l’alumnat assu-
mix el rol de “l’Equip Itinerant” descrit en la situació i haura de fer un anàlisi del mateix per a bus-
car les estratègies de desenvolupament que puguen ser assumides per la pròpia comunitat.

OBJECTIUS

• Acostar-nos a la problemàtica i complexa situació dels pobles de l’Amazones en risc per les actuacions polí
tiques i econòmiques que recauen sobre ells.

• Ressaltar el valor de l’actuació en xarxa i la participació ciutadana per a resoldre els problemes de cada 
comunitat.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Comencem amb la lectura del text “Cooperant amb l’Amazònia”
A continuació un voluntari o voluntària ix a la pissarra per a coordinar el grup i realitzar entre tots i totes un
quadro que arreplegue la següent informació segons allò que s’ha llegit en el text:

Una vegada realitzat el quadro, usen targetes per a identificar els problemes principals i les seues causes.
Cada  problema i cada causa s’escriuen en una targeta de manera separada i posteriorment s’organitzen
en forma de diagrama d’arbre per a veure les relacions causa-efecte.

A continuació redactaran les condicions negatives (els problemes) en forma de condicions positives (objec-
tius) que de nou seran escrites en cartolines i se n’aniran posant sobre els problemes a què corresponen.

Gest: Compromeses i compromesos amb la Terra

Cada un i cada una pensa alguna acció que puga assumir de compromís amb la Terra (reciclar, reduir con-
sum, reutilitzar, informar-se, sensibilitzar altres,…) i s’alça a posar una tireta en el món dibuixat en el cartell
i diu en veu alta el seu compromís.

RECURSOS

• Cartolina, paper continu, retoladors, tisores, pegament i una tireta per alumne i alumna.

• Si vols saber més sobre este tema mira en la web d’Entreculturas

Cooperant amb l’Amazònia

En les riberes de l’Amazònia conviuen diferents comunitats de cultures ancestrals que compartixen diversitat
de costums i formes de vida. Esta zona alberga la major biodiversitat del món i la reserva d’aigua dolça més
gran del planeta; la seua sostenibilitat, així com la identitat, els drets i mitjans de vida dels seus habitants en-
fronten fortes amenaces.

S’estan construint carreteres que obliguen a traslladar-se als que allí viuen a altres zones perquè no tenen la
titularitat de la terra. Açò fa que es donen assentaments de gent vinguda de les ciutats que, en molts casos,
estan patint malària, desocupació i enfrontaments amb les comunitats indígenes.

Les fusteres s’instal·len i oferixen treball però duen a terme tales indiscriminades seguides de la crema de te-
rrenys per a posar pastius dirigits a la ramaderia extensiva o cultius de soja. Finalment arriben amb els boscos
“proveta” d’eucaliptus per a produir cel·lulosa, però que destrossen el terreny.

A tota esta situació cal sumar la corrupció, l’explotació petroliera i minera amb la seua conseqüent contamina-
ció dels rius.

Davant este panorama, el “Programa Intercultural en l’Amazònia” recolzat per l’ONGD Entreculturas, tracta de
crear xarxes entre les organitzacions de les dites comunitats perquè elles mateixes lluiten en defensa de la
seua terra.

Un Equip Itinerant s’ha desplaçat pels rius del territori amazònic per a treballar junt amb les diferents comuni-
tats (indígenes, riberencs i marginats en la regió de l’Alt Solimoes) els problemes que els afecten.

Algun dels temes que han tractat les comunitats són la demarcació de la terra, la salut, l’educació en una llen-
gua desconeguda, la depredació en rius i llacs considerats reserves naturals, la tala indiscriminada d’arbres i
l’explotació dels recursos minerals. 

Per a reforçar la labor de l’Equip Itinerant, este programa també compta amb el suport d’especialistes de
diverses organitzacions locals que faciliten i recolzen l’intercanvi d’experiències, coneixements i recursos
entre les comunitats amazòniques. 

L’Equip Itinerant veu fonamental la necessitat que les diferents organitzacions i institucions de les dites comu-
nitats s’articulen en xarxa per a exercir pressió i defendre la seua terra i els seus drets.

Primària

Secundària

Batxillerat

la terra compromesa

la terra compromesa

la terra compromesa

la terra compromesa

Grups Interessos Problemes percebuts Recursos
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