
RE
SP

EC
TA

75

PLANETA PERFECTORE
SP

EC
TA



PLANETA PERFECTO

Con�dos:
Técnicas:

Recursos:

Agrupamentos:Sesións:

Habilidades sociais básicas, comportamento prosocial e
cooperación, respecto, educación medioambiental, educación
para a saúde.

Xogo, debate.

Papel con�nuo, material de debuxo, caldeiro de lixo.

Gran grupo.Dúas sesións. A duración pode variar en función do grupo.

Introdución: Concienciar o noso alumnado sobre a contaminación do planeta é un traballo que debemos comezar desde que o alumnado é ben pequeno. Nos
úl�mos meses reduciuse a contaminación obtendo ceos máis limpos e augas máis claras debido, fundamentalmente, ao descenso de vehículos de tráfico e á
diminución da produción industrial. Pero a pesar deste dato posi�vo estamos tendo comportamentos pouco cívico co uso das máscaras e as luvas.

Desenvolvemento: En papel con�nuo debuxaremos entre toda a clase un planeta perfecto. No pa�o colocaremos o noso planeta perfecto no medio.
Dividiremos a aula en dous grupos: o defensor do planeta e o contaminador. As persoas do grupo contaminador levarán dúas luvas saíndo dos petos e unha
máscara na cabeza. Terán que intentar chegar ao planeta perfecto e contaminalo cos elementos que teñen sen ser collidas polas persoas do grupo defensor do
planeta. As persoas do grupo defensor poderán quitarlles os seus elementos antes que os depositen no planeta e �ralos no caldeiro do lixo.

Afondamento: Suxírese como ac�vidade de con�nuidade ou produto final a seguinte proposta:

• Exposición-mural na aula, incluíndo o lixo que caese dentro do planeta, e reflexión sobre a responsabilidade social, a educación sanitaria...
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Adecuada para todos os niveis. Esta proposta está pensada para realizarse en
modalidade presencial. No caso de ter que
adaptarse a un escenario non presencial, a
ac�vidade realizaríase en xogo familiar compar�ndo
finalmente pola rede a foto do planeta coa familia.

Realizaremos unha autoavaliación figuro-
analóxica para que o alumnado sinale como se
sen�u ao facer a proposta (Anexo avaliación
RESPECTA). Esta información permi�ranos estar
alerta sobre alumnado en risco ou en situación de
vulnerabilidade emocional.

Adaptación por niveis de competencia Escenarios posibles Avaliación


