ACTIVIDADE #01

A CÁPSULA DO TEMPO
Que cousas nos gustan do mundo? Que mellorariamos? Que mundo queremos
para os nenos e nenas do 2030? Que imos facer para conseguilo?

Obxectivos
l

20N

Celebrar o Día Universal da Infancia

(20 de novembro).
l

20 NOVEMBRO

Día Universal
da Infancia

Reflexionar sobre os Obxectivos de

Desenvolvemento Sostible, o mundo no que
vivimos e o mundo que queremos no futuro.
l

Fomentar un compromiso persoal polos

dereitos da infancia.

Materiais necesarios
l

Comezamos presentando os dereitos da infancia e por que os
celebramos o 20 de novembro, facendo unha breve introdución
sobre os dereitos da infancia e a celebración do Día Universal do
Neno. Utilizamos o cartel dos dereitos para repasalos.

Un termo por aula a modo de cápsula.

l

Un bloque de cemento para gardar as
cápsulas.

Na cápsula: o mundo que quero
Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible establecen unha
serie de compromisos mundiais, cuxas metas deben cumprirse
para o ano 2030. Nesa data os nosos alumnos e alumnas serán
xa mozos adultos e é posible que xa teñan unha idea sobre o
que queren facer cando sexan maiores, así que podemos
facerlles unhas preguntas xerais:

Temporalización

l

Que che gusta e que non che gusta do mundo agora?
Como che gustaría que fose o mundo para os nenos e nenas
cando ti xa sexas maior?
l Que che gustaría facer para que o mundo fose mellor no futuro?

Ao comezo de cada etapa de infantil e ao
comezo de cada etapa de primaria o
alumnado cargará a cápsula.
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Nombre del colegio
de los niños que
hacen la capsula

3ºB

Explicámoslles que imos facer entre todos unha cápsula do
tempo, que conteña os nosos desexos e compromisos para a
infancia do futuro e que imos pechar e gardar esa cápsula para
que os nenos e nenas que estuden no noso centro dentro duns
anos poidan abrila e levarse unha sorpresa.
Previamente á actividade teremos descargado as etiquetas de
desexos e as tarxetas de compromisos, que teremos
personalizado co nome do noso centro, a clase e o número de
desexos que contén a cápsula (podes facelo en
www.enredate.org/obxectivo2030). As etiquetas pegarémolas
sobre a cápsula, para identificala e as tarxetas de desexos irán
dentro dela.

Podemos crear a cápsula con material reciclado e darlle a forma
que queiramos. Tamén podemos decorala con debuxos e
mensaxes e pegarlle os adhesivos de desexos.
Repártese unha tarxeta de desexos e compromisos por persoa e
pedímoslles que escriban ou debuxen o seu desexo para o
futuro. Logo recollemos todas as tarxetas e introducímolas na
cápsula, que terá as etiquetas identificativas no seu exterior.
Tamén podemos incluír pequenos obxectos e símbolos da nosa
vida diaria: tíckets de compra, billetes de transporte, entradas de
cine, algunha moeda de pouco valor, un calendario, fotos de
personaxes famosos, algunha noticia de actualidade, fotos de
algo que estea de moda...

Facemos unha pequena cerimonia na que compartimos os nosos
desexos, pechamos a caixa e decidimos onde podemos gardala:
No centro? Entregámoslla ao alcalde ou a algunha autoridade?
Ocórresenos algunha outra idea? É a nosa mensaxe para os que
estean na nosa clase en 2030!

Gravarase a experiencia na páxina:
http://capsuladotempo.ceipdelaredo.com
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