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QUE PRETENDEMOS?

 Contribuír desde o centro educativo a lograr que pobos e aldeas sexan espazos
inclusivos, seguros, resilientes e sostibles, intentando reducir o seu impacto negativo,

atendendo a calidade do aire, xestión de residuos. Amortiguar posibles desastres e
protexer o patrimonio natural e cultural

Concienciar ao alumnado sobre a necesidade de preservar e protexer ecosistemas,
reducindo a contaminación, restaurando hábitats danados, evitando a perda de
biodiversidade  e promovendo unha xestión sostible dos recursos que nos proporcionan

 Capacitar ao alumnado para desenvolver un comportamento ambientalmente
responsable

Mellorar as competencias do profesorado no deseño, execución e difusión de
microexperiencias participativas de implementación dos ODS no Centro educativo



ODS e Educación para a Cidadania Global
Participación social
Observatorio para educar na cidadania Global

Metodoloxía difusión microexperiencias
tranformadoras

PFPP 32014801: xornada formación

Educación para a Cidadanía Global

Contidos xornadas formativas profesorado:

     "O Globo" 

ACTIVIDADE



ACTIVIDADE

Corredor biolóxico para polinizadores sobre
cama de madeira

A millora dos hábitats silvestres garante a calidade de vida
dos polinizdores, a biodiversidade e a beleza da paisaxe

Acción: Establecemento de  vexetación de floración
prolongada sobre huguelcultur ou cama de madeira
para favorecer a presenza de insectos polinizadores
na parcela do Bosque comestible

1º C. Sup Xestión Forestal 
e do medio natural

DEPARTAMENTO  AGROFORESTAL



ACTIVIDADE

Mapeo biodiversidade

Coñecemos aos paxaros e herbas da nosa contorna
participando en tarefas de ciencia cidadá 

Acción: Inventario avifauna e vexetación herbácea
da parcela Bosque comestible, mediante uso de apps
para móbil de identificación e rexistro de datos

1º C. Sup Xestión Forestal e do medio natural

DEPARTAMENTO  AGROFORESTAL



ACTIVIDADE

Lecturas por un mundo sostible, xusto e
respectuoso

-Club de lectura de 1.º ESO: lectura da novela Todo o
tempo do mundo de David Pérez Iglesias. Debate en
torno á temática: o abandono do rural e a destrución
do medioambiente. VideoForun: película El manzano
azul.

-Club de lectura de 3.º e 4.º de ESO: lectura  da
novela El río baja sucio de David Trueba. 
 Participación na Tertulia literaria do Concello de
Ourense con outros centros de ensino 

1º, 3º e 4º ESO

DEPARTAMENTO  DE LÍNGUA CASTELÁ E LITERATURA



ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN LECTURAS COMPROMETIDAS

-O alumnado colaborou na escolla das obras e tamén
na ambientación, caracterizando ao noso manequí de
Greta Thunberg e decorando o espazo 

OBRADOIRO POÉTICO MARIA LADO

- Na Semana da Poesía visitounos a poeta María
Lado, á que lle pedimos que conectase poesía con
coidado da natureza e co compromiso social. Así o
fixo, recibíndonos cun ramo de flores silvestres que
serviu de fío para construír textos líricos con contido
relacionado coa sostibilidade

1º ESO

DEPARTAMENTO  DE LÍNGUA CASTELÁ E LITERATURA



ACTIVIDADE

 Pintando árbores con pinceis 

-Mural no patio escolar, pintura colaborativa entre
alumnado de Ciclos e alumnado de 3º da ESO, un
modo de humanizar o patio escolar e convidarnos á
reflexión diaria sobre a sostenibilidade,
empregáronse pinturas fotoactivas fixadoras de
Carbono

- Estampado de bolsas en tea,  elaboración de
deseño e estampado con pinturas ecolóxicas,
reflexión sobre o reemprazo de bolsas de plástico
por outras de materiais mais respetuosos co medio
ambiente 

1º e 3 ESOº,  1º C. Sup Xestión Forestal e do
medio natural

ENTIDADE COLABORADORA: AFUNDACION

DEPARTAMENTO  DE LÍNGUA CASTELÁ E LITERATURA
DEPARTAMENTO AGROFORESTAL



ACTIVIDADE

Triángulo de Sierpinski sostible.

Accións:  Adaptación do conxunto fractal para simular
unha árbore de Nadal con pequenas pirámides de
cartolina  e botellas de auga baleiras para contribuir á
súa reutilización e reciclaxe

O alumnado calculou  os custes de execución e
analizaron a cantidade de zucre contido nas  bebidas
que consumen.

Ser máis conscientes da cantidade de zucre que 
inxiren contribue a modificar as súas pautas de
consumo hacia un modelo máis saudable.

1º e 2º ESO

DEPARTAMENTO  DE MATEMÁTICAS



ACTIVIDADE
A maxia dos bosques

Accións:  o alumnado estimou a cantidade de árbores
necesarias para compensar as emisións anuais de CO2
producidas nos seus desprazamentos ao Instituto.

Analizamos a necesidade de reducir os niveis de CO2
para garantir unha vida saudable e promover o benestar
para todas e todos en todas as idades, combater o
cambio climático e os seus efectos, combater a
desertización e deter e reverter a degradación da terra
para frear a pérdida de diversidade biolóxica, para
conseguir os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
(ODS) como parte da Axenda 2030. 1º ESO

DEPARTAMENTO  DE MATEMÁTICAS



ACTIVIDADE

 CONSUMO OU CONSUMISMO 

-Acción: Elaboramos armarios de cartulina con
debuxos de prendas de roupa, indicando o número
que ten cada un e cada unha na sua casa e un mural
que representa os lugares en onde se elaboraron as
prendas 

Debatemos sobre o noso patrón de consumo durante
campañas como o Nadal ou as rebaixas, momentos
nos que seguimos a mercar prendas que realmente
non necesitamos e como o consumismo ten incidencia
na explotación laboral das persoas que elaboraron
esas prendas en lugares mesmo afastados e nas
desigualdades sociais.

 3º ESO

DEPARTAMENTO  DE XEOGRAFIA E HISTORIA



ACTIVIDADE

 CONSUMO RESPONSABLE
-Acción: Visitamos o  Ecoespacio do Rexo. 
Analizamos cales son as vantaxes para o medio
ambiente dunha gandaría extensiva  que trata de
buscar a sostenibilidade. 
Vimos como é a producción ecolóxica dun queixo das
ovellas que crían alí, seguindo un proceso totalmente
natural. 
Comprendemos o que é un produto de KM0 e un
produto saudable para a nosa alimentación.
Faláronnos de distintos produtores e produtoras locais,
e agora xa sabemos onde mercar produtos ecolóxicos
de proximidade

 3º ESO

DEPARTAMENTO  DE XEOGRAFIA E HISTORIA



ACTIVIDADE

Entender o Cambio Climático e a pegada de
carbono
-Acción: Tras unha sesión introdutoria, por grupos
apórtanse ideas de como contribuir no día a día coas
nosas accións para mitigar o cambio climático e reducir
a pegada de carbono.
Para entender como os gases de efecto invernadoiro
contribúen ó aumento da temperatura media da Terra,
fixemos un experimento que consistiú en deixar ó Sol
dous bombóns de chocolate, un ao aire libre e outro
tapado cun vaso.
Elaboramos un poster coas accións que podemos
realizar a nivel individual para mitigar o cambio
climático e un mural con diferentes obxectos e o 
tempo que tardan en degradarse

2º ESO

DEPARTAMENTO  DE XEOGRAFIA E HISTORIA



ACTIVIDADE
Produción ecolóxica como medio de 

vida e alimentación saudable

-Acción: Por segundo curso plantamos unha
 horta de produtos ecolóxicos, iniciando 
os traballos coa produción de plantel a partir de
sementes ecolóxicas.

Elaboramos un recetario con cada un dos produtos que
plantamos na horta

Nun mural representamos o contido en azucre de
diferentes alimentos procesados que a xente nova
consume con frecuencia.

2º ESO

DEPARTAMENTO  DE XEOGRAFIA E HISTORIA
COLABORA: DEPARTAMENTO AGROFORESTAL



ACTIVIDADE

 HORA DE LER CO MEDIO AMBIENTE
-Acción: O alumnado por turnos fixo lecturas
dramatizadas extraídas das seguintes ligazóns:
Obra sobre racismo (4 personajes) (obrascortas.com)
Obra sobre la importancia de cuidar el planeta (6
personajes) (obrascortas.com)
Obra de teatro sobre la naturaleza y el medio
ambiente (3 personajes) (obrascortas.com)
 
Traballamos outros textos sobre a igualdade, o
respecto as diferenzas,… . Tamén decoramos caixas
de cartón para préstamos de aula con murais que o
ano pasado adornaban as nosas paredes.

 2º ESO

BIBLIOTECA CIDADE

https://www.obrascortas.com/obra-sobre-racismo-4-personajes/
https://www.obrascortas.com/obra-sobre-cuidar-el-planeta/
https://www.obrascortas.com/obra-naturaleza-medio-ambiente/


ACTIVIDADE

ITINERARIOS LECTORES
-Acción: Para as lecturas obrigatorias de 2º ESO, na
asignatura de Lingua Castelá e Literatura,
ofrecéuselle ao alumnado un listado de novelas nas
que a natureza ten unha relevancia importante. Entre
os títulos escollidos, aparecía Un amigo en la selva de
Alfredo Gómez Cerdá, El príncipe de la niebla de
Carlos Ruiz Zafón, La Ciudad de las Bestias de Isabel
Allende, Donde los árboles cantan de Laura Gallego
ou a saga desta mesma autora Crónica de la Torre.
Con estes títulos, o alumnado enfrentouse a historias
nas que a natureza, real ou fantástica, convírtese, ás
veces, en protagonista principal.

 2º ESO

BIBLIOTECA CIDADE +DEPARTAMENTO DE LÍNGUA CASTELÁ 



ACTIVIDADE

Por unha biblioteca sostible.

Accións:  A biblioteca escolar debe ser exemplo de
desenvovemento sustentable, por eso, introducimos no
seu día a día certos ítems que implican un compromiso
coa natureza: creación dun expositor reciclado e
sostible, deseño dun fondo de pantalla que invite a
apagar os equipos cando se remate co seu uso,
incrementáronse os fondos relacionados coa natureza,
creouse decoración con materiales reciclables,
papeles de regalo artesanais,… 

BIBLIOTECA CIDADE



ACTIVIDADE

Cestas para papel reutilizable.

Accións:  Empregando xornais pasados de data
elaboramos cestas para papel reciclado. Para
conseguilo, só precisamos dobrar folla o a folla da
forma axeitada, aprender unha sinxela técnica de
entrelazados e un pouquiño pegamento. Así, obtemos
unha cesta vistosa, resistente, que reutiliza o que 
se vai tirar e que é 100% reciclable.

BIBLIOTECA CIDADE



 Os/as inspectores/as da reciclaxe

Acción:  Abordamos a problemática ambiental
actual de xeración de refugallos e valoración das
actuacións individuais (reciclar, reducir, reutilizar no
Centro escolar e na nosa contorna). Analizamos os
puntos febles da reciclaxe no instituto, o alumnado
de 1º da ESO estableceu varias propostas de
mellora e liñas de actuación; construiron con caixas
de cartón colectores para recollida de papel para
todas as aulas . Tamén recomendaron a instalación
de colectores de plástico nas proximidades da
cafetería e nos corredores principais

ACTIVIDADE

1º ESO

DEPARTAMENTO  DE BIOLOXÍA



Identificación de elementos que contribúen á
degradación do medio ambiente e ao esgotamento
de recursos. Medidas de protección ambientais
Acción:   Indagamos as materias primas utilizadas na
fabricación das  prendas de vestir, tiramos as seguintes
conclusións: das 458 prendas analizadas: son  de orixe
natural o 34,9% e Sintéticas o 65,1%  algo tan básico
como vestirnos contribue a degradación do planeta e
ao esgotamento dos recursos. 
Analizamos algunhas medidas a adoptar ao respecto:
Consumir produtos de proximidade, aproveitar o
máximo posible a roupa , mercadillos comunitarios
para darlle unha segunda vida á roupa, mercar
preferentemente prendas elaboradas con materias
primas renovables

ACTIVIDADE

1º ESO

DEPARTAMENTO  DE BIOLOXÍA


