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CONTEXTUALIZACIÓN
DA CARREIRA
Este ano desde Alboan e Entreculturas queremos convidarche á Carreira “Corre por unha Causa” da

que atoparás máis información na súa web (www.somos-amazonía.org)

Nesta unidade didáctica poderedes atopar propostas educativas para traballar con alumnado de
diferentes idades e grupos do ámbito do tempo libre educativo. As propostas están adaptadas ás
seguintes franxas de idade:

• De 3 a 11 anos para Educación Infantil, Educación
Primaria e Grupos de  TLE.

• De 12 a 18 (e+) anos para Educación
Secundaria,Bacharelato, Ciclos Formativos e Grupos de  TLE.

A unidade didáctica está pensada para asegurar as medidas sanitarias e protocolos de prevención da
COVID-19.

A duración aproximada, flexible segundo a dispoñibilidade e necesidades de cada grupo, é dunha
hora.

Ante calquera dúbida respecto a a utilización deste recurso, podedes poñervos en contacto co
equipo educativo de Entreculturas ou de Alboan. Ademais, encantaranos que nos fagades chegar
como foi a aplicación da actividade. Contádenos vosa experiencia, suxerencias e calquera tipo de

comentario, conectándonos a través dos seguintes correos electrónicos:
educacion@entreculturas.org (Entreculturas) ou educacion@alboan.org ( Alboan).

Quedamos á vosa disposición e esperamos que estás unidades didácticas resúltenvos de utilidade.
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UNIDADE DIDÁCTICA: De 3 a 11 anos
Actividade 1

Obxectivos
● Descubrir a diversidade e riqueza da Amazonía.
● Entender a importancia de coidar e conservar o medio ambiente.

Materiais
● Hojas de papel reciclado o los dorsales de la carrera
● Lápices de colores, rotuladores o pinturas de acuarela.
● Tijeras
● Imperdibles

Desenvolvemento
A Amazonía é un dos territorios do planeta con máis diversidade cultural e ecolóxica. O territorio
Panamazónico esténdese por 9 países e ten unha extensión de 7,8 millóns de quilómetros cadrados.
A Amazonía sitúase no corazón de América do Sur e é o fogar de 33 millóns de persoas, dos cales 1,5
millóns son indíxenas que pertencen a 385 pobos diferentes.

A Amazonía, na súa diversidade, acolle a máis de 1000 especies diferentes de réptiles, anfibios e
mamíferos. Por desgraza toda esta riqueza está a verse ameazada, a talla de árbores, a explotación
mineira, a contaminación… todo iso está a poñer en perigo a todas as especies e todas as persoas
que viven neste territorio.

Unha maneira de protexer toda esta diversidade é coñecéndoa, por iso ímosche a presentar a algúns
dos animais descoñecidos ou non, que habitan a selva. O obxectivo é achegarnos ás súas
características e ver con cal deles sentímonos máis identificados ou identificadas.

Podedes ver algunhas fotografías na seguinte ligazón:
https://www.ecologiaverde.com/30-animales-del-amazonas-2285.html#anchor_0

Xaguar: O maxestoso xaguar é o felino de maior tamaño de América e sen dúbida, un dos
depredadores máis emblemáticos da selva amazónica. A pesar da súa importancia e admiración por
parte das diferentes culturas indíxenas amazónicas pasadas e presentes, os xaguares inclúense
dentro dos animais do Amazonas en perigo de extinción.

Preguiceiro: Entre os animais raros do Amazonas atopamos ao curioso preguiceiro, que atopan o seu
hábitat natural nas ramas altas das árbores das concas amazónicas. Caracterízase polo seu lento
metabolismo e o seu hábito de descansar durante case todo o día.

Capibara: Trátase do roedor de maior tamaño do mundo, chegando a alcanzar o metro e medio de
lonxitude e unha altura de 0.65 metros; pesando uns 50 quilogramos. Presenta hábitos tanto
terrestres como acuáticos, facendo uso da súa gran capacidade para nadar preto das beiras do río
Amazonas.
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Guacamayo azulamarillo: Un dos guacamayos máis populares e coloridos de toda Sudamérica, o
guacamayo azulamarillo ou guacamayo azul e amarelo, atopa o seu hábitat natural na conca
amazónica, chegando mesmo a distribuírse algúns exemplares desde Panamá ata o norte de
Arxentina.

Anaconda verde: A anaconda verde está considerada a raíña do Amazonas. Trátase da serpe de
maior peso e volume do mundo, pertencente á familia de boas constrictoras, é dicir, aquelas serpes
de gran tamaño con hábitos estranguladores cara ás súas presas para asfixialas antes de empezar a
inxerilas lentamente.

Basilisco marrón: Este quizais é un dos animais do Amazonas máis descoñecidos, con todo, é moi
popular pola súa asombrosa habilidade para correr pola superficie da auga sen afundirse, os
basiliscos son outro dos grupos de réptiles que podemos atopar facilmente na rexión amazónica.

Agora que coñecemos a estes novos animais, podemos reflexionar un momento con algunhas
preguntas.

● Coñecías a algún destes animais?
● Cal che chamou máis a atención ou che sentiches máis identificado ou identificada? por que?
● Un lugar con tanta diversidade crees que ten que ser conservado?

Para continuar coa actividade e para que non esquezan o que aprenderon, pedirémoslles a cada
neno e nena que elixa un dos animais que coñeceu. Usaremos un cuarto de folio para a nosa
representación (mellor se é papel reciclado ou reutilizamos o papel polo lado que non fose utilizado).
Nese espazo debuxaremos ao animal que queiramos. Tamén podemos inventarnos un símbolo que o
represente para nós.

Cando teñamos os debuxos podemos propoñerlles facer un mural en clase ou que os leven a casa
para ensinalos ás súas familias. Esta é unha forma de que tamén coñezan e aprendan xuntos e xuntas
máis cousas sobre a  Amazonía.

Ademais, desde Entreculturas e Alboan propoñemos participar na Carreira “Corre por unha Causa”,
como unha forma de apoiar algúns dos nosos proxectos con base na educación intercultural bilingüe,
e a protección das comunidades indíxenas e os seus territorios.

Esperámosche CORRE POR UNHA CAUSA! Corre pola  Amazonía.

https://www.correporunacausa.org/
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Actividade 2

Obxectivos

● Coñecer a situación do acceso á auga potable para algunhas persoas que viven en zonas
rurais indíxenas na  Amazonía.

● Descubrir propostas para contribuír a lograr auga potable para todas as persoas.
● Coñecer accións e proxectos de persoas na  Amazonía que loitan para reclamar os seus

dereitos.

Materiais

● Xogo da Pinga Carlota
● Conto da Pinga Carlota.

Desenvolvemento
Propoñémosche a continuación un xogo para achegarche ao dereito á auga. Na actividade anterior
falabamos da diversidade e a riqueza da Amazonía. Agora compartímosche que unha gran parte das
persoas que viven nas zonas rurais amazónicas que non ten acceso á auga potable. Iso supón, por
unha banda, que nenos e nenas como ti teñan máis probabilidades de enfermar, porque a auga que
consomen non está limpa e, por outra, a que non se cumpra o seu dereito á auga e que teñan que
desprazarse longas distancias para conseguila, o que á súa vez fai que non poidan estar a xogar ou
estudando o tempo no que están a camiñar para conseguir auga potable.

Desde Alboan e Entreculturas traballamos para apoiar a estas comunidades indíxenas nos seus
proxectos para lograr auga potable para toda a poboación. Por iso convidámosche a que entres na
seguinte ligazón
(https://www.edukalboan.org/es/unidad/el-juego-de-la-gota-carlota-mision-ods6-2030) e
descárguesche o xogo e o conto da pinga Carlota. Este xogo proponche unha Misión, que deberás
cumprir xunto ás túas amigas e amigos de clase. Entre todas e todos aprenderemos moito máis sobre
o tema e poderedes contarllo tamén ás vosas familias para que todas xuntas esixamos o dereito á
auga para todas as persoas.

Ademais, desde Entreculturas e Alboan propoñemos participar na Campaña Corre por unha Causa,
como unha forma de apoiar algúns dos nosos proxectos con base na educación intercultural bilingüe,
e a protección das comunidades indíxenas e os seus territorios.

Esperámosche CORRE POR UNHA CAUSA! Corre pola  Amazonía.

https://www.correporunacausa.org/
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UNIDADE DIDÁCTICA De 12 a 18 (e +) anos

Obxectivos

● Descubrir a diversidade e riqueza da  Amazonía.
● Recoñecer a  interdependencia global e a importancia do coidado do medio ambiente para a

conservación da vida.

Materiais

● Follas de papel (preferiblemente reciclado)
● Lapis ou bolígrafo

Desenvolvemento
A Amazonía é un dos territorios do planeta con máis diversidade cultural e ecolóxica. Con todo,
moita da súa riqueza e tamén do dano que se acomete no seu territorio é aínda descoñecido.

Para aproximarnos a este espazo comezaremos esta actividade facendo un breve cuestionario que
nos situará no corazón da Amazonía. Podemos ir lendo as preguntas e que os e as novas vaian
contestando en grupo grande. Tamén se poden facer pequenos equipos:
Cuestionario (fontes https://www.nationalgeographic.com.es) :

1. Sabemos que a  Amazonía é a selva máis extensa do mundo, pero, en que continente

atópase?

● Sudamérica
● Asia
● África

Resposta: A  Amazonía esténdese en pleno corazón do continente suramericano, con máis de
7.000.000 km2 de extensión.

2. Cales destes tres países non forman parte da  Amazonía?

● Perú
● Chile
● Suriname

Resposta: Chile non forma parte do Amazonas

3. Cal destes animais non podemos atopar no Amazonas?

● Chimpancé
● Xaguar
● Delfín

Resposta: Non podemos atopar chimpancés no Amazonas pero si golfiños rosados e xaguares, aínda
que estes están en perigo de extinción.
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4. Cantas árbores hai no Amazonas?

● Máis de 300.000 millóns
● Menos de 30.000
● Menos de 30.000

Resposta: Hai máis de 390.000 millóns de árbores. Con todo, nos últimos anos esa cantidade vai
decrecendo debido á talla e a sobreexplotación humana.

5. Como se chama o río subterráneo que flúe lentamente baixo a conca do Amazonas?

● Nazario
● Ronaldo
● Hamza

Resposta:  Hamza. Hai unha masa de auga que percorre a  Amazonía desde Ándelos peruanos ata o
océano Atlántico a unha profundidade duns 2.000 metros, podendo chegar aos 4.000 metros en
determinados puntos.

6. Máis de 35 millóns de persoas viven na selva amazónica pero, canta desa poboación é
indíxena?

● 500.000
● Máis de 2.5 millóns de persoas
● Ao redor de 1.5 millóns de persoas

Resposta: Ao redor de 2.6 millóns de indíxenas habitan o Amazonas, dos que 5.000 persoas viven en
tribos aínda illadas e sen contacto co exterior.

Agora que xa sabemos algo máis da Amazonía tamén temos que coñecer que a pesar de toda a súa
riqueza, é un dos territorios máis ameazados da Terra. Ademais dos estragos ocasionados pola
Covid19, desde hai tempo sofre unha crise estrutural e profunda xerada polo modelo extractivista, o
modelo depredador sobre a Amazonía, a invasión do territorio, a explotación dos bens naturais, a
ocupación ilegal e a presión sobre o dereito dos pobos indíxenas.

Este modelo estrutural de presión sobre o territorio e a vida dos pobos indíxenas, é unha
problemática que permaneceu e ampliouse durante a crise sanitaria da COVID19. Madeireiros,
cazadores, pescadores ilegais, buscadores de ouro, incendios criminais, narcotraficantes,
conxuntamente con ausencia ou presenza moi precaria, e a miúdo corrompida dos Estados, son os
principais actores deste modelo  extractivista que se nutre das necesidades da poboación.

Ademais, aproveitouse a pandemia para intensificar un proceso de explotación territorial e
explotación da vida nos territorios. Desde o inicio da emerxencia sanitaria, constatouse que, en todas
as rexións de Brasil, do mesmo xeito que noutras rexións da Amazonía, os procesos de invasión
mantivéronse ou aumentado; e fano cunha dimensión de impunidade aínda maior.

A destrución da Amazonía e as violacións dos dereitos dos pobos indíxenas poñen en risco a vida en
todo o planeta. Necesitamos que a cidadanía global tome conciencia e involúcrese no seu defensa.
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Ante esta realidade, propoñemos aos e as mozas que investiguen sobre algúns destes conceptos.

● Consumo de papel e deforestación no Amazonas.
● Auga potable e contaminación.
● Minerais que consumimos e explotación do Amazonas.
● Alimentación e deforestación para o cultivo extensivo.
● Minerais como o Ouro e extinción de especies no Amazonas.

Repartirémolos por equipos e pedirémoslles que os relacionen. Respondendo ás seguintes
preguntas:

Como se relacionan estes conceptos? Que consecuencias ten para a Amazonía esta práctica? Como
lles afecta a eles e elas ou pode afectarlles no futuro? Que cousas pódense facer para defender a
Amazonía? Que cousas pódense pedir aos Estados para que o protexan?

Para finalizar compartiremos as reflexións en clase e elixiremos polo menos dúas medidas para
aplicar durante o curso.

Ademais desde Entreculturas e Alboan propoñemos participar na Campaña Corre por unha Causa
como unha forma de apoiar algúns dos nosos proxectos con base na educación intercultural bilingüe,
e a protección das comunidades indíxenas e os seus territorios.

Esperámosche CORRE POR UNHA CAUSA! Corre pola  Amazonía.

https://www.correporunacausa.org/
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Actividade 2

Obxectivos

● Coñecer a riqueza cultural ancestral das comunidades indíxenas na  Amazonía.
● Descubrir a cultura do "Bo vivir".
● Reflexionar sobre a riqueza de adoptar o coidado da vida e das persoas como punto de

partida.

Materiais

Ficha de traballo
https://www.edukalboan.org/es/actividad/el-buen-vivir-indigena-y-los-conflictos-socioambientales-e
n-honduras

Desenvolvemento
Nas cosmovisións dos pobos indíxenas latinoamericanos, a natureza xunto co ser humano e o resto
de seres vivos, forman parte dun todo integrado. Son as persoas as que pertencen á Nai Terra e non
ao revés.

Todos estes mitos ancestrais, a través das reivindicacións dos movementos indíxenas nas últimas
décadas, levaron a asociarse coa noción xeral de "bo vivir" indíxena.

Animámosche a descubrir máis sobre esta proposta, cuxo núcleo central fai referencia a un modo de
ser no mundo que busca a harmonía nas relacións persoais, familiares e as que se manteñen coa
contorna. Como crees que se traduce isto na práctica? Choca coa nosa forma de vivir? Comparte as
túas respostas en grupo e xerade un debate ao redor destas ideas.

Desde Alboan e Entreculturas apoiamos proxectos na Amazonía que contribúen á educación da
poboación indíxena, esta proposta de "bo vivir" é tamén una das súas claves, debido a que promove
o coidado das persoas e da contorna, da casa común.

Podes profundar máis nesta idea descargándoche o material da seguinte ligazón
(https://www.edukalboan.org/es/actividad/el-buen-vivir-indigena-y-los-conflictos-socioambientales-

en-honduras), atoparás información sobre o "bo vivir" e tamén dinámicas para traballar na aula e
reflexionar sobre iso xunto ás túas compañeiras  e compañeiros.

Ademais, desde Entreculturas e Alboan propoñemos participar na Campaña Corre por unha Causa
como unha forma de apoiar algúns dos nosos proxectos con base na educación intercultural bilingüe,
e a protección das comunidades indíxenas e os seus territorios.

Esperámosche CORRE POR UNHA CAUSA! Corre pola  Amazonía.

https://www.correporunacausa.org/
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