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COMITÉ DE MEDIOAMBENTE 

UNIDAD DIDÁCTICA: RESPONSABILIDADE  MEDIOAMBENTAL GLOBAL 

Mª Asunción de la Fuente Cid 

 

 

OBXECTIVO 

O traballo que propoñemos consiste en, trala lectura do texto proposto 

e do  visionado do vídeo Unha verdade incómoda (de Al Gore en Paramount. 

Ano 2006) reflexionar, persoal e grupalmente, sobre a propia implicación na 

contaminación do planeta, na situación límite á que se está a chegar no albor 

do século XXI e sobre a responsabilidade  persoal e comunitaria respecto de 

dita situación. Por tanto, os obxectivos son tanto a información e a reflexión 

sobre a situación global do planeta como o despertar ou incrementar da 

conciencia e responsabilidade ecolóxica do alumnado. 

 O documental e a resposta do Cuestionario 1 ten por obxectivo a toma 

de conciencia da situación e da propia participación na situación . 

 O Cuestionario 2 ten por obxectivo a toma de conciencia da propia 

responsabilidade ética ante a situación. Dito cuestionario debe concluir nunha 

toma persoal de postura responsable a través de acción locais para paliar a 

situación global. 

 

PROCEDEMENTO 

O protocolo de traballo para realizar esta actividade (que pode durar varias 

sesiones) consta dos seguintes momentos:  

a. Previo a ver o documental, o alumnado leerá o cuestionario 1, que terá 

que responder segundo vai vendo a película.  
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b. Ao terminar o documental, pode intercambiar con outros alumnos ou 

alumnas información sobre os ítems do Cuestionario 1.  

c. Posteriormente, primeiro de xeito persoal e logo contrastándoo con 

outros, realizarán o Cuestionario 2.  

d. Finalmente, cada persoa ten que formular un decálogo de accións 

concretas e locais  ás que se compromete como modo de 

responsabilizarse concretamente do problema medioambental. 

 

CUESTIONARIO 1 

a. Sempre houbo periodos de quecemento e enfriamento atmosféricos ao 

longo da historia. ¿En qué se diferencia o quecemento deste peirodo 

no que vivimos de outros anteriores?  

b. ¿Qué sucede actualmente cos glaciares e cos casquetes polares?  

c. ¿Qué alteracións vai producir o incremento de auga nos océanos? ¿É 

algo que afectará só a algunhas zonas ou a todas? 

d. ¿Qué é o efecto invernadeiro? 

e. ¿Qué sucede actualmente co nivel de CO2 que nunca antes ocorreu?  

f. ¿Qué está a suceder cada ano coas temperaturas do planeta? ¿Qué 

relación ten isto co incremento de huracáns? ¿Qué efectos tiveron estes 

huracáns nos últimos anos? ¿Ten isto algunha relación coas sequias a 

nivel mundial?  

g. ¿Cómo redistribue  a Terra o seu calor?  

h. ¿Puede sobrevir unha nova e repentina Idade de Xeo? Se fose así, 

¿Cómo ocorrería?  

i. ¿Cómo está a sufrir hoxe a fauna planetaria o cambio climático?  

j. No caso dun desxeo total da Antártida, ¿cantos metros subiría o nivel do 

mar en todo o mundo? ¿Influiría iso na población mundial? ¿Cómo?  

k. ¿Estase a incrementar o consumo de auga e comida no mundo? 

l. ¿Qué zonas do mundo son as máis responsables do quecemento 

global? 
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m. ¿Hai solucións? ¿Podemos cambiar as cousas? ¿Qué outros cambios en 

outros ámbitos lográronse  ao longo da historia recente? ¿Qué solución 

dependen dos gobernos e das empresas? Poñer exemplos. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 2 

 

A. Enumera as actividades que realizas ou nas que participas que 

incrementan a contaminación do planeta.  

B. ¿De qué efectos es ti directamente responsable? ¿De cal es 

indirectamente responsable? ¿Ata onde chega a túa responsabilidade? 

C. ¿A quen afecta os efectos do que ti contaminas e bens naturais que 

malgastas? 

D. ¿Qué podes facer eu para limitar a contaminación, para economizar 

auga, para reducir o nivel de CO2,  para consumir menos enexía? ¿Qué 

tipo de transporte empregar? ¿Cómo reciclar? ¿Qué reciclar? ¿Cómo 

separar o lixo? ¿Qué outras medidas podes tomar? Se cambia o teu 

comportamento, ¿cambia algo? 

E. ¿Consumes máis do que necesitas? ¿Qué efecto ten o exceso de 

consumo? Baixo a perspectiva da ecoloxía e da distribución mundial da 

riqueza, ¿paréceche axeitado o argumento de que podes comprar e 

consumir todo aquilo que te poidas permitir? 

F. ¿Con quen te unes para traballar a prol do medioambente? 

 

 

ELABORACIÓN DUN DECÁLOGO PERSOAL 

 

Unha vez respostado e discutido o Cuestionario 2, elaborar un decálogo de 

medidas concretas  que pode abranguer accións personais, accións 

organizadas con outros, acción no Instituto, na casa, na aldea, accións 

sociais, políticas, etc. Serán sempre medidas facedeiras, concretas, 

avaliables e temporalizables (indicarase sempre un prazo). 
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