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O clima está cambiando. Todos os días, nos atopamos coa evidencia científica nova 
que nos amosa o rápida e desastrosamente que nos están afectando as consecuencias 
do cambio climático. A infancia e a xuventude de hoxe exponse a sufrir as súas peores 
consecuencias. Pídennos que tomemos cartas no asunto, argumentando que «estamos 
xogando co seu futuro»  e somos responsables do mesmo. Tanto se nos atopamos  nun 
posto de responsabilidade internacional, europeo, do noso estado ou da nosa rexión, 
como se formamos parte da súa cidadanía, as súas empresas, as súas familias ou  o 
seu corpo educativo, o que non podemos facer é darnos o luxo de ignorar os datos. É 
necesario que actuemos.

A Comisión Europea  adoptou medidas contundentes para responder a este desafío.
Co Pacto Verde Europeo, que inclúe a primeira lei europea sobre o clima,  
comprometémonos coa neutralidade climática para o noso continente para o ano 
2050. Trátase dunha tarefa considerable, pero tamén unha gran oportunidade  de 
cambiar as nosas sociedades para mellor. N este momento lidiamos coas severas 
consecuencias da pandemia de COVID-19. Necesitamos saír máis fortes desta crise. 
Recuperarse da crise non só consiste en recuperarse da pandemia, senón tamén en 
construír unha Europa máis resistente: unha Europa que estea lista para acometer a 
súa transición ecolóxica.
Máis que  nunca, os desafíos complexos requiren actuación en múltiples frontes.
A educación, a investigación, a innovación, a xuventude e a cultura poden contribuír 
en gran medida.

Fomentar a transición ecolóxica require integrar un desenvolvemento sostible 
medioambientalmente no ensino. Centros educativos e docentes precisan axudar 
os seus estudantes a comprender estes desafíos e empoderalos para actuar. A 
mellor maneira de facelo inclúe a utilización de métodos de ensino e aprendizaxe 
interdisciplinares e participativos.  Posto que centros e docentes deben desempeñar 
este papel substancial, necesitan un apoio continuo con exemplos motivadores e 
desenvolvemento profesional.

Aulas en acción: didáctica do 
cambio climático
con eTwinning

Mariya Gabriel
Comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, 

Educación e Xuventude
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Alégrame moito ver o gran apoio que pode ofrecer 
eTwinning. Proporciona ó profesorado unha comunidade 
transnacional europea dinámica onde atopar recursos e 
ideas.  Ofrécelle a oportunidade de poñer en común boas 
prácticas. Constitúe unha experiencia de aprendizaxe 
poderosa na que os estudantes se implicarán en proxectos 
de aprendizaxe colaborativa, o cal permitirá a docentes e 
estudantes adquirir novas perspectivas e aprender entre sí. 
Trátase dun gran exemplo da forma na que a colaboración 
entre centros educativos pode axudar de maneira moi 
específica e creativa a afrontar cambios sociais de gran 
calado.

Compráceme enormemente presentar o libro de eTwinning 
de 2020 sobre o cambio climático. Esta publicación ofrece 
unha selección de actividades e proxectos eTwinning 
excelentes, para a educación infantil ata a secundaria 
e a formación profesional. Cada unha destas iniciativas 
outorgou ós seus estudantes unha maior comprensión 
do cambio climático e das accións que toda persoa pode 
emprender para loitar na súa contra. O libro amosa como 
eTwinning, os seus docentes e os seus estudantes en 
activo poden hacer fronte ós desafíos de hoxe da maneira 
máis creativa e vivaz, así como poden desenvolver as 
súas competencias científicas e dixitais xunto coa súa 
capacidade de pensamento crítico.

Desexo amosar a miña máis sincera gratitude a todo o corpo 
de docentes e estudantes que participaron nas diversas 
actividades e proxectos presentados neste libro. Tamén me 
gustaría agradecer a toda a comunidade eTwinning pola súa 
indispensable contribución para lidiar con esta cuestión tan 
definitoria da nosa época.
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O Cambio climático e os Desafíos 
Medioambientais nas 
Actividades de eTwinning

Irene Pateraki
Directora de Seguiment i Pedagogia, Servei Central 

de Suport d’eTwinning

Resposta mundial ó cambio climático
A suba de temperaturas, os sucesos meteorolóxicos extremados, o desxeo de glaciares 
e as secas, os cambios de poboación da flora e a fauna, os incendios e a suba do 
nivel del mar constitúen na súa totalidade elementos que parecen con- firmar o 
que  a comunidade científica leva afirmando durante anos:  enfrontámonos a unha 
emerxencia climática.

Podemos atopar evidencias en todos os ámbitos. No ámbito mundial, o Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre o Cambio Climático (IPCC, polas súas siglas 
en inglés), convocado pola Organización Meteorológica Mundial (WMO, ídem) e o 
programa das Nacións Unidas  para  o Medio  Ambiente en 1988, reúne a persoal 
científico de todo o mundo para  proporcionar unha fonte de información científica 
obxectiva sobre o papel que ten a actividade humana no cambio climático.

Gobernos de todo o planeta están intentando combater este asunto. Por exemplo:

 – A Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático1  (UNFCCC, 
polas súas siglas en inglés) adoptouse en 1992 e xa recoñecía que o cambio 
climático constituía un problema, aínda que entón se contara con menos probas 
científicas que agora. Hoxe, conta case cunha composición universal, pois consta 
de 197 estados, incluíndo os da UE.

 – En 1997, unha serie de estados acordaron o Protocolo de Kioto2, polo que os países 
industrializados se comprometeron a limitar e reducir as emisións de gases de 
efecto invernadoiro.

 – En 2015, 195 estados adoptaron o Acordo de París sobre o cambio climático. 
Os seus asinantes comprometéronse a manter o quecemento global moi por 
debaixo dos 2°C e a esforzarse por mantelo en 1,5° C. Estes  estados reúnense 
con regularidade en conferencias climáticas da ONU para acordar os detalles da 
aplicación do acordo e para fomentar actuacións mundiais polo clima.

A Unión Europea conta cun papel destacado na loita contra o cambio climático grazas 
á súa dilatada experiencia de desenvolvento de políticas e medidas na mesma UE e 
na estreita cooperación con actores internacionais, así como a súa participación nos 
convenios e cumes mencionados. A acción polo clima forma parte do Pacto Verde 
Europeo3, un conxunto de medidas que inclúen a redución de emisións de efecto 
invernadoiro, a inversión en investigación e a innovación para conservar o medio 
ambiente.
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O papel da cidadanía (xove ) e a educación
O cambio climático está aquí. Posto que a súa repercusión se acentúa 
co tempo, a infancia e a xuventude de hoxe son quen se enfrontarán 
ós seus peores efectos. Lonxe de ser vítimas pasivas, os mozos de 
todo o mundo comezaron a loitar e a alzar as súas voces cunha 
potencia nunca vista. En 2018, Greta Thunberg, unha xove sueca 
de quince anos, prendeu a faísca dun movemento planetario de 
escolares, pedindo máis implicación por parte dos seus gobernos en 
contra do cambio climático. Dende entón, centenares de miles de 
estudantes de todo o mundo uníronse a ela en protestas celebradas 
en todos os continentes.

En Bélxica, Anuna De Wever, de dezasete anos, xunto con Kyra 
Gantois, de dezanove, fundaron o movemento «Youth for Climate»4  
(Xuventude polo Clima), co fin de enviar un sinal claro de que o 
seguinte goberno terá que ser un goberno do clima.Os xoves polas 
tardes en Bélxica, ambas iniciaron folgas escolares polo movimento 
climático secundadas por centenares de estudantes.

Felix Finkbeiner, o explorador xuvenil de National Geographic, fundou 
unha ONG de reforestación no seu municipio alemán en 2007, con só 
nove anos de idade. Os talleres de «Plant for the Planet»5 (Planta polo 
planeta), que forman a  infancia e a xuventude acerca do quecemento 
global, resultaron nunha «embaixada po la xustiza climática» de máis 
de 93.000 activistas locais. A xuventude tomou o relevo e alzan a voz 
para falar sobre cambio climático participando en protestas fóra das 
súas escolas. Pero ¿que papel teñen o centro educativo e o ensino? 
Segundo  a UNESCO,«A educación é fundamental para axudar as 
poboacións a comprender e abordar os efectos del cambio climático, 
e para fomentar os cambios de actitude e comportamento necesarios 
para axudarlles a abordar as causas do cambio climático, adoptar 
estilos de vida máis sostibles e desenvolver aptitudes que sirvan de 
apoio  ós diferentes módulos das economías, así como para adaptarse 
ós efectos do cambio climático» (UNESCO, 2015). A educación 
consiste efectivamente en ensinar a  xuventude a reflexionar e a 
desenvolver un pensamento crítico sobre o mundo que a rodea así 
como axudala a medrar cara a unha cidadanía participativa, implicada 
na toma de decisións e lista para actuar. A UNESCO creou un marco 
sobre o cambio climático no ensino, o Programa de acción mundial 
para a Educación para o Desenvolvento Sostible6.

Ecoescolas desenvolveu a metodoloxía dos Sete Pasos7, unha serie de 
medidas para axudar os centros educativos a alcanzar as súas metas 

1 https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
2 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/spanish/cop3/kpspan.pdf
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
4 https://youthforclimate.be
5 https://www.plant-for-the-planet.org
6 https://es.unesco.org/gap
7 https://www.ecoschools.global/seven-steps

7INTRODUCCIÓN



ecolóxicas Ecoescolas: formando unha comunidad verde, realizando unha auditoría de 
sostenibilidade, creando un plan de actuación, realizando o seguimento e a medición 
dos seus progresos, vinculando actividades ó plan de estudos, informando e implicando 
a todo o centro e —por último— redactando unha eco-normativa.

O cambio climático pode ser un tema difícil de abordar para o profesorado en clase, xa 
que é preciso ter en conta diferentes elementos como:

 – atopar recursos axeitados: hai moitos equívocos así como información 
científicamente imprecisa en internet;

 – ter en conta os estudantes con prexuízos (a miúdo baseados en desinformación e 
sesgos culturais); e

 – abordar a incerteza  que conleva a ciencia en todos os seus aspectos, o que pode 
dar lugar a confusións e a mensaxes contraditorias en ocasións.

Resposta de eTwinning ó cambio climático
En 2020 eTwinning designou como tema anual «o cambio climático e os 
desafíosmedioambientais». Os seus eTwinners estiveron cooperando en proxectos 
relacionados co cambio climático dende 20068. 

Proxectos como«O cambio climático e as súas consecuencias para o teu país», 
«Cambio climático, desenvolvemento sostible» ou «Unha ECOescola contra o cambio 
climático» amósannos cómo xa había persoas interesadas neste tema hai 14 anos.

As actividades organizadas por eTwinning en 2020 aproveitan estas experiencias dos 
últimos  años e desenvolven outras novas. Os centros educativos  mobilizárose para 
asumir o reto e demostrar que o cambio climático pode ser un tema excelente en 
todas as áreas da  educación. Por exemplo, no primeiro trimestre do ano rexistráronse 
máis de douscentos proxectos sobre temas relacionados co cambio climático 
como: a enerxía renovable, o consumo consciente, voluntariado climático, o efecto 
invernadoiro, modos de vida ecolóxicos, os incendios forestais, a protección do medio 
ambiente, a auga, etc.

Hai un exemplo que nos amosa a repercusión que pode ter un proxecto eTwinning 
no tema anual. O proxecto eTwinning Schoolovision9, unha versión para escolas 
primarias do concurso musical de Eurovisión, organízase todos os anos dende 2009 
e nel participan máis de trinta países. No concurso, pídese a unha clase de cada país 
participante que elixa unha canción, a practique, a grave e remita un vídeo musical. 
Ó longo dos últimos  anos,  as cancións da Schoolovision cubriron diversos temas, co 
cambio climático sempre presente. En 2020, a Escola Nacional Cappabue de Irlanda gañou 
o concurso, un centro integrado con dous docentes ó pé das Montañas Shehy, en Cork, que 
acolle a 23 estudantes. Os seus estudantes querían comunicar ó alumnado doutros centros 
que tamén podían marcar a diferenza, á súa maneira e na súa capacidade, de cara ó 
cambio climático e incluso atraeron a atención do Primeiro Ministro de Irlanda.

8 https://twinspace.etwinning.net/111681
9 https://schoolovision2020.blogspot.com
10 https://www.etwinning.net/es/pub/get-inspired/kits.cfm
11 Los grupos de eTwinning son espacios virtuales para el encuentro, la conversación y la puesta en común entre
docentes sobre temas específicos o áreas de interés más amplias: https://groups.etwinning.net/7620/home
12 https://www.etwinning.net/es/pub/community/friends.htm
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Ademáis de proxectos, eTwinning ofrece ós seus docentes acceso a 
ideas e recursos a través dos kits de proxecto10, guías paso a paso 
para proxectos eTwinning, como «Sexamos Verdes De Novo» e «Actúe 
de cara ó futuro». Tamén, o grupo eTwinning destacado SENSE11 
(«Sustainability Education Network Service eTwinning»: Servizo 
en rede para a educación na sostenibilidade) ofrece ó profesorado 
recursos e información sobre educación sostible e medioambiental, 
así como ofrece un espazo onde compartir prácticas exemplares e 
fomentar a aprendizaxe inter pares.

A rede de amizade eTwinning12, composta por organizacións que 
colaboran con eTwinning, tamén comparte  a súa experiencia cos 
seus docentes por medio  de seminarios en liña, talleres e materiais 
públicos. Por exemplo, Ecoescolas, o maior programa de centros 
sostibles do planeta, organizou en 2020 un seminario en liña e un 
encontro didáctico para profesorado que trataba como facer participar 
á xuventude de hoxe na protección do planeta para o mañá.

A publicación que tes nas túas mans
Como vimos, o cambio climático é un desafío e a educación ten un 
papel esencial que desempeñar para abordalo. O obxectivo desta 
publicación é axudar ó corpo docente a comprender as causas e 
consecuencias do cambio climático e ofrecer recursos, exemplos de 
proxectos eTwinning e ideas de actividades para preparar os seus 
estudantes e que estean capacitados para tomar medidas axeitadas e 
adoptar hábitos máis sostibles.

Na primeira sección,  preséntanse causas e consecuencias do 
cambio climático, así como os esforzos da Comisión Europea 
para loitar contra o cambio climático nos ámbitos europeos e 
internacionais.

A segunda sección céntrase na educación sobre o cambio climático 
a través de exemplos prácticos e proxectos eTwinning que tratan 
este tema.

Na terceira sección,  dáse a palabra á xuventude e suxírense 
actividades que poden empoderar o alumnado para actuar.

O desafío está aquí, o cambio climático está ocorrendo e como Jane 
Goodall, primatóloga e antropóloga, sinalou «Non puedes acabar un 
só día sen que teña repercusión no mundo que te rodea. O que fagas 
deixará pegada e tes que decidir que tipo de pegada queres marcar.» 

2

3  

1  

¡Podes empezar lendo esta publicación!
¡Inspírate, atopa ideas e marca a diferenza para o planeta 

xunto coa túa clase!
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1. O cambio climático
e a resposta da UE

Alessandra Pertot
Funcionaria de Información e Comunicación 

Comisión Europea,
Dirección Xeral de Acción polo Clima

Laura Maanavilja
Funcionaria de Información e Comunicación
Comisión Europea,
Dirección Xeral de Acción polo Clima

O cambio climático xa non é un problema lonxano para futuras xeracións.Os seus 
efectos nas persoas, o planeta e a prosperidade constitúen toda unha realidade, e aquí 
en Europa xa son palpables.
A medida que o mundo trata de facer fronte a desafíos sanitarios e económicos sen 
precedentes, a necesidade de protexer o noso planeta e, ó mesmo tempo, mellorar a 
nosa saúde e benestar, é máis apremiante que nunca. A estratexia de recuperación  da 
UE destaca a necesidade dunha recuperación sostible, coherente cos obxectivos máis 
amplos do Pacto Verde Europeo,13 con vistas a unha economía europea máis resistente, 
ecolóxica e dixital.

Actividades humanas como a queima de combustibles fósiles para obter enerxía
ou a corta forestal aumentan as concentracións de gases de efecto invernadoiro na 
atmosfera da Terra.
Estas actividades fan que aumente a temperatura media do planeta, o que provoca 
cambios no clima mundial.

O  persoal científico do Grupo Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio 
Climático (IPCC, polas súas siglas en inglés) advertiu de que un quecemento global 
de 1,5°C por encima do nivel de temperaturas que tiñamos antes da era industrial 
terá consecuencias graves —e incluso irreversibles— para o noso medio ambiente e 
as nosas sociedades. Xa quentamos o planeta arredor de 1°C e todo o mundo sufriu 
as súas repercusións: a década de 2010 a 2019 foi a máis cálida que se rexistrou na 
historia, e os últimos  5 anos  foron os máis calorosos ata a data.

Os efectos do cambio climático  estanse notando en todos os continentes e prevese 
que se agraven cada vez máis. Os fenómenos meteorolóxicos extremos, como as 
tormentas, os asolagamentos, as vagas de calor ou os incendios forestais, volvéronse 
máis frecuentes e intensos. O aumento das temperaturas e o derretemento dos 

13 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
14 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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glaciares están facendo que suba o nivel do mar. o cambio climático tamén contribúe á 
perda de biodiversidade e á extinción de especies, así como a problemas relacionados 
como a contaminación atmosférica, acuática e química ou a sobreexplotación de 
recursos.
Todo isto terá graves consecuencias para as nosas economías, para a produción de 
alimentos, para  a saúde  pública e incluso  para  a estabilidade política.

A UE basea  a súa resposta ante o cambio climático  nun conxunto de políticas e 
iniciativas ambiciosas, tanto no ámbito nacional coma no internacional, en consonancia 
co Acordo de París14, establecido para limitar o quecemento global e fortalecer a 
capacidade das sociedades para facer fronte ós seus efectos.

Por exemplo, o sistema de comercio de emisións da UE axuda a reducir as emisións 
de gases de efecto invernadoiro do sector enerxético, a industria e os voos dentro 
da Unión Europea, poñendo un prezo ó carbono emitido. Para outros sectores, coma 
o transporte, a construción e a agricultura, os estados da UE contan con obxectivos 
propios de redución de emisións. A lexislación e as iniciativas da UE tamén fomentan 
a eficiencia enerxética e o uso de enerxía renovable e, ademais, promoven tecnoloxías 
limpas innovadoras.

Ata o momento, grazas á actuación da UE de varios anos, as emisións de gases de 
efecto invernadoiro na Unión reducíronse nun 23% entre 1990 e 2018. Este logro  
alcanzouse ó mesmo tempo que a riqueza (PIB) medrou un 61%.

A UE comprometeuse a reducir polo menos un 40% as emisións de gases de efecto 
invernadoiro en comparación cos niveis de 1990, antes do ano 2030. Como parte do 
Pacto Verde Europeo, a Comisión proporá o aumento do obxectivo da UE polo menos 
ó 50% e ata o 55%, de maneira responsable, xunto coa introdución dunha lexislación 
para executalo para 2021.

Para 2050, Europa aspira a converterse no primeiro continente «con clima neutro»: 
unha economía con cero emisións netas de gases de efecto invernadoiro. A transición 
a unha sociedade climáticamente neutra é tanto unha tarefa difícil coma unha 
oportunidade para mellorar a nosa sociedade. Trátase da xente e das súas vidas cotiás: 
como producimos, consumimos, nos desprazamos, quentamos e enfriamos as nosas 
casas, traballamos ou convivimos.

Esta transición requirirá importantes inversións e novas formas de facer as cousas. Ó 
mesmo tempo, actuar en favor do clima e o medio ambiente tamén implica aire, auga 
e terra máis limpos, edificios enerxéticamente máis eficientes, mellores alternativas de 
transporte público e mellor saúde  para  as xeracións actuais e vindeiras.

Dado que este é un tema que afecta a todo o mundo —gobernos, municipios, 
empresas, inversores e individuos —, todo o mundo pode colaborar. Os profesores e 
o persoal educativo contan cun importante papel que desempeñar, xa que axudan 
os sus estudantes a comprender as causas e as consecuencias do cambio climático, 
así como preparándoos para vivir cos seus efectos e para actuar na súa vida persoal 
e como cidadáns participativos da sociedade. Cada pequena acción importa e se 
traballamos xuntos, podemos construír un futuro máis sostible para todos. 
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A loita contra o cambio climático require actuar de maneira integral. Unha transición 
xusta e exitosa cara un desenvolvemento medioambientalmente sostible e unha 
economía circular constitúe un requisito previo para facer fronte ás consecuencias do 
cambio climático.
Trátase dunha tarefa monumental e crucial para o periodo de recuperación como 
consecuencia das severas medidas socioeconómicas adoptadas para paliar a 
COVID-19. Polo tanto, no ámbito da educación e a formación, a Comunicación sobre o 
Pacto Verde propón tres medidas para a Comisión:

1. Preparación dun marco europeo de competencias para axudar a desenvolver 
e avaliar coñecementos, aptitudes e actitudes sobre o cambio climático e o 
desenvolvemento sostible.

2. A  posta a disposición dos Estados Membros de novos recursos financieiros 
para  que  os centros educativos poidan contar con edificios e actividades máis 
sostibles.

3. Actualización da Axenda de Capacidades e a Garantía Xuvenil para mellorar a 
empregabilidade na economía verde.

As escolas e universidades desempeñan un papel esencial para cumprir co primeiro 
punto, ó aumentar a sensibilización e inculcar as competencias clave necesarias para 
cambiar comportamentos individuais e formar as persoas a favor do desenvolvemento 
sostible. No que respecta á base empírica, o labor basearase nos marcos e métodos 
pedagóxico existentes para centros educativos, institucións de formación e 
universidades, co fin de lograr  a participación de estudantes, familias e o seu entorno 
social.
O que é máis importante é que a actuación proposta estará estreitamente vinculada 
cos grandes esforzos que a UNESCO xe realizou para o desenvolvemento da 
Educación para o Desenvolvemento Sostible (EDS).

En 2015, a Asamblea Xeral  das Nacións Unidas adoptou a Axenda 2030 para o 
Desenvolvemento Sostible, que é a suma dos 17 Obxectivos do Desenvolvemento 
Sostible. A UE desempeñou un papel decisivo na configuración do programa mundial 
para 2030, que é plenamente coherente coa visión de Europa e  converteuse nun plan 
mundial cara o desenvolvemento sostible. A UNESCO colocou a EDS no centro do 
programa como instrumento clave para lograr eses obxectivos.  

2. Integrar a sostenibilidade 
medioambiental no ensino

Vladimir Garkov
Responsable de políticas

Comisión Europea
Dirección Xeral de Educación, Xuventude, Deporte e Cultura
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Realizouse unha gran cantidade de traballo europeo e nacional para apoiar a 
adquisición de competencias clave que sustenten un impulso cara o desenvolvemento 
sostible, é dicir, a ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas (STEM, polas súas 
siglas en inglés), a educación para a cidadanía, así como a aprendizaxe persoal, social 
e de competencias clave para a aprendizaxe permanente. O próximo paso consistirá 
en combinar os enfoques adoptados polos diferentes Estados Membros no ámbito da 
EDS e engadir a perspectiva europea ós seus esforzos.

Os principais obxectivos que temos que alcanzar son:

a) Equipar o alumnado cos coñecementos, habilidades e actitudes necesarios para 
traballar e vivir salvagardando o medio ambiente, tanto no presente como para as 
xeracións futuras.

b) Apoiar a participación estudantil en actividades do seu entorno social, para que se 
convirtan en axentes de cambio a favor de estilos de vida máis sostibles.

c) Proporcionar orientación e axuda a centros educativos e docentes sobre como 
cooperar e intercambiar experiencias entre Estados membros.

O profesorado é clave para alcanzar os obxectivos mencionados. Desempeñan un 
papel complexo e clave na tarefa de facer participar ós seus estudantes en cambios de 
comportamento e adoptar medidas baseadas en fundamentos científicos sólidos e as 
prácticas máis exemplares ó longo e ancho dos Estados membros da UE.
O profesorado terá que aumentar os aspectos interdisciplinares e pragmáticos do 
seu traballo, mediante unha maior implicación da comunidade docente desde todas 
as disciplinas en centros de toda a UE, así como en universidades, laboratorios de 
investigación, empresas, administracións de saúde  pública, bibliotecas, familias, 
gobernos, o corpo lexislativo, etc.

A Educación para o Desenvolvemnto Sostible require métodos de ensino e 
aprendizaxe participativos que  motiven e capaciten os seus estudantes a modificar 
os seus comportamentos e adoptar medidas neste sentido. Fomentan o pensamento 
crítico,  a reflexión sobre futuros escenarios e a toma de decisións cooperativa, o 
que  permitirá ó alumnado actuar e participar con confianza en situacións cotiás e en 
formas democráticas de gobernar.

Coa súa metodoloxía científica, multidisciplinar e orientada á acción, a educación 
para o desenvolvemnto sostible constitúe un impulso potente cara a mellora social e 
persoal. Como parte da EDS, a educación para a cidadanía desempeña unha función 
esencial no desenvolvemento de coñecementos, aptitudes e actitudes necesarios 
para  o mundo actual, en rápida evolución e dominado pola tecnoloxía, con déficit 
de comunicación e unha problemática socioeconómica complexa. Todo isto esixe o 
compromiso e a participación plena de toda a cidadanía europea. 
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1. Eco-Schools: Ecoescolas e a 
educación sobre o cambio climático:
¡Impulsar o cambio nos individuos!

Nicole Andreou
Coordinadora  internacional 
Eco- Schools

Pramod Kumar Sharma
Director Principal de Educación 

Eco-Schools

O programa Ecoescolas leva traballando sen descanso e con dilixencia durante os últimos  
25 anos  para  asegurar que  a educación sexa  recoñecida como  un motor crítico para 
lograr que funcione a axenda do desenvolvemento sostible.
A Educación para o Desenvolvemento Sostible é a  súa ferramenta máis poderosa e axuda a 
preparar xeracións de cidadanía activa mediante a aprendizaxe experimental.

O cambio climático é un complexo desafío de sostenibilidade que afecta ó mundo, 
tanto no problema como na solución. O Obxectivo do Desenvolvemento Sostible n.º 
13,relativo á acción polo clima, resulta intersectorial polo que repercute en todos os demais 
obxectivos e, en consecuencia, revístese dunha importancia fundamental para alcanzar 
os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. A meta 13.3 apela á mellora da educación, 
a sensibilización e a capacidade humana e institucional para mitigar o cambio climático, 
adaptarse ó mesmo, reducir os seus efectos e traballar nunha detección precoz. Dende 
unha perspectiva educativa, o cambio climático, como calquera cuestión de sostenibilidade, 
ten dous aspectos: aprender sobre el e comprometerse con el para atopar solucións. A 
emerxencia climática  desafiou os camiños tradicionais e a escala temporal coa que os 
sistemas educativos estiveron traballando. Require unha educación que facilite unha ampla 
transformación da sociedade nun tempo relativamente curto.

Como observación preliminar, o cuerpo educativo debe ter en conta que a forma en que 
se proxectan as cuestións ambientais pode xerar unha inquietude que fai que os temas 
sexan especialmente difíciles de tratar para os mozos, e isto a miúdo leva á desesperación,  
cunha sensación de impotencia e apatía. A abrumadora escala dos problemas pode crear 
dúbidas sobre a autoeficacia e deixar pouca marxe para  involucrarse na solución dos 
problemas. O proceso educativo, polo tanto, debe crear un clima de esperanza, valentía e 
compromiso, facendo que cada persoa crea que cada acción eé importante e  capacítanos 
para tomar accións cara a un propósito. A competencia para  actuar ou a ‘axencia’ defínese 
como «a capacidade dunha persoa para  seleccionar e levar a cabo de maneira crítica 
posibles accións que poidan resolver os problemas da sociedade a través de mecanismos 
democráticos» (Odabaşı, Kurt, et al., 2011). A personalidade na etapa infantil fórmase cando 
a visión do futuro se constrúe sobre alicerces dunha actitude positiva da persoa cara se e 
cara ó mundo que o rodea. Na infancia, a persoa non presupón instintivamente o negativo, 
xa que cre que só hai bondade na vida. Unha cultura do pensamento positivo entendido 
como «a capacidade de amosar un espírito construtivo en procesos de cambio da sociedade 
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determina a competencia de acción dunha persoa» (Jeffery, 2011) debería ser o obxectivo 
final de calquera institución educativa.

A educación para o cambio climático debería constituír esencialmente unha investigación 
apreciativa que busque unha solución utilizando os recursos dispoñibles en lugar 
de centrarse nas cousas que non funcionan ben. A exploración constante de novas 
posibilidades crea a actitude de confianza para  afrontar retos incertos. Por exemplo, o 
programa Ecoescolas fundaméntase na acción positiva ou a filosofía ‘handprint’ (pegada da 
man). Segundo o Centro de Educación Medioambiental da India, a organización que aludiu ó 
concepto por primeira vez na Conferencia da UNESCO sobre Educación Ambiental en 2007, 
a «pegada da man» é unha medida da acción positiva para disminuír a pegada humana 
na natureza e un compromiso de acción positiva cara á sostenibilidade;  «mentres que a 
“pagada do pé” mediría a presión humana sobre os recursos da Terra, a “pegada da man” 
mide o que podemos facer, individual e conxuntamente, para restablecer o equilibrio entre 
o consumo e a capacidade do planeta». O programa dota os seus estudantes con poder de 
axencia para tomar decisións informadas e adoptar medidas positivas sobre cuestións de 
sostenibilidade na vida real. Ó facelo,  anímaos a traballar conxuntamente e a involucrar o 
seu entorno social en solucións cooperativas. Cunha aprendizaxe baseada en proxectos, a 
través da pedagoxía de Sete Pasos para o cambio, o programa proporciona unha experiencia 
práctica en torno ás habilidades para a resolución de problemas (pensamento crítico e 
creativo, toma de decisións, etc.), que logo se converten en competencias de cidadanía 
participativa.

As oportunidades de aprendizaxe experiencial, como a redución da pegada de carbono 
dunha escola ou o cumprimento cos principios de economía circular, axudan a desenvolver 
habilidades para a resolución de problemas. O resultado conforma unha amálgama a raíz 
de ter realizado unha investigación, unha análise crítica e unha reflexión, así como de ter 
contado cunha visión cara un futuro conformado pola acción individual e colectiva. Os 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible como aspiración e a crenza nas accións positivas 
(mediante a autoeficacia e o locus de control) traen consigo compromiso, unha mellor 
alternativa ó uso do medo e un imperativo moral de actuar. As experiencias e as actuacións 
están moi estreitamente vinculadas.

A clave para posibilitar a aprendizaxe baseada na vivencia  coa finalidade de desenvolver 
esta competencia para actuar implica unha variedade de estratexias, enfoques e pedagoxías 
de ensino e aprendizaxe centradas nos seus estudantes e en entornos da vida cotiá, 
para simular e practicar a axencia. Algúns deses enfoques tamén están relacionados coa 
cooperación e a aprendizaxe cooperativa mediante o irmandamento de centros educativos 
que realizan investigacións conxuntas e mediante asociacións multipartitas para estimular 
un intercambio de perspectivas diversas.
A clave é fomentar o diálogo entre estudantes e centros educativos desde contextos 
diferentes e diversos, nos planos socioeconómicos, xeográficos, culturais, etc.
Con esa finalidade, os proxectos xeran maior motivación ó indagar en temas reais que nos 
incumben. Lembra que se non ves un problema, saber por que «non hai ningún problema» é 
unha boa pregunta para comezar. A organización de actividades como visitas ou excursións 
de campo, enquisas e entrevistas con oportunidades de intercambio e aprendizaxe con 
persoas expertas constitúe tamén un método eficaz, xa que relacionar a aprendizaxe que ten 
como obxectivo explícito beneficiar a todo o mundo, pode fortalecer e dotar de información 
para pasar á acción. Tamén é importante utilizar enfoques que apoien a simulación ou  
estar na pel doutra persoa: xogos de roles, actividades lúdicas, experimentos ou estudos 
de casos. Trátase de fórmulas que fomentan a empatía e axudan a traer perspectivas 
diversas a clase. Este tipo de simulacións tamén axudan a cambiar o locus de control cara 
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ó eu e a medrar na autoeficacia, dous determi- nantes importantes para  que as personas 
tomen medidas. Reflexionar sobre as auténticas experiencias de aprendizaxe a través de 
redaccións, diarios e debates, axuda o alumnado a construír un coñecemento que lles 
permita tomar medidas centradas. Os docentes tamén deberían considerar a posibilidade 
de que as persoas, expertas ou outras, que traballan nun tema aporten relatos sobre as súas 
experiencias. Isto podería levarse á aula proxectando vídeos ou utilizando outros elementos 
audiovisuais creados para  asuntos específicos. Estas  experiencias xeran visión e motivación 
para actuar.

O cambio climático é un concepto multidimensional e abstracto que pode ser simplifi- cado 
mediante o uso da visualización: mapas conceptuais, construción de escenarios ou análise 
de ciclo de vida. Trátase de ferramentas que non só fan tanxibles conceptos abstractos, 
senón que tamén apoian a identificación de oportunidades de acción.

Lembremos sempre que para aumentar a aceptación dunhas ideas e para que se xeren 
normas sociais, é importante celebrar días adicados e realizar campañas de concienciación. 
Fomentan unha concienciación divulgada polo alumnado por diferentes medios como a 
redacción de blogs, sitios web e publicacións nas redes sociais, a creación de vídeos, a 
organización de concentracións e manifestacións, exposicións, obras de teatro na rúa ou 
«flashmobs».

En canto a resultados conductuais, esencialmente, queremos ver que os estudantes 
adopten un estilo de vida con pouca pegada de carbono, que se traduza na compra 
de produtos locais, a reparación e reutilización, e o fomento do uso compartido de 
recursos, etc. Accións como o consumo responsable e a redución na medida do posible 
constitúen indicadores do recoñecemento estudiantil de que —por exemplo— a enerxía 
é un compoñente crítico dos sistemas de produción e consumo. Os proxectos deberían 
fomentar comportamentos e prácticas coa menor pegada de carbono: camiñar, montar en 
bici, consumir de forma responsable ou utilizar a enerxía e os recursos de forma eficiente. 
O centro educativo e os seus terreos son un espazo excelente para  proxectos ‘verdes’: 
poden axudar a entender de maneira práctica cómo as plantas actúan como sumideiros 
de carbono. Así pois, a aprendizaxe a través de proxectos sobre o cambio climático tamén 
debería levar os estudantes a apoiar a empresas que controlan e reducen a súa pegada de 
carbono e que actúan de maneira responsable.

Os proxectos educativos deberían abordar diversos aspectos do cambio climático. Además 
de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro para diminuír o cambio climático, 
cada vez é máis importante adaptarse ós seus efectos e facer que as nosas sociedades 
sexan máis resilentes. A loita contra o cambio climático tamén vai da man co apoio as 
poboacións vulnerables e da loita contra outros problemas mundiais como a pobreza, a 
desigualdade e a degradación do medio ambiente.

Outra consideración clave para centros educativos é a de alentar os seus estudantes a que 
investiguen e informen sobre os problemas do cambio climático desde perspectivas locais e 
internacionais.
Isto non só lles axudará a sintetizar información e a comprender a política e as solucións 
mundiais, senón que desenvolverá habilidades de comunicación efectiva que poidan utilizar 
para  aumentar a sensibilización. Estas  competencias serían útiles  para  planificar e levar a 
cabo campañas locais de concienciación e acción comunitaria. Tamén axudan a preparar á 
xuventude para tomar decisións informadas, en particular cando fan uso do seu dereito de 
voto, agora e durante toda a súa vida como cidadáns activos. 
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En eTwinning, estudantes e docentes contan con 
oportunidades concretas de investigar, crear e 
actuar para comprender a acción polo clima
e participar nela. Na seguinte sección pódense 
atopar varios proxectos eTwinning para diversos 
niveis por idades e complexidade. Estes proxectos 
poden axudar a docentes e outro persoal educativo 
a obter ideas para clases e participar en actividades 
de fomento, educación e compromiso con este tema 
desde varias perspectivas.

2. Proxectos eTwinning inspiradores

Este proxecto anima o alumnado a aprender 
sobre o medio ambiente e a practicar a 
programación e habilidades STEM en educación 
infantil. Os participantes levaron a cabo diversas 
actividades presenciais e en liña, mediante 
a colaboración tanto in situ entre si como 
internacionalmente co resto de participantes do 
proxecto.

As actividades comezaron con xogos sobre 
temas medioambientais que os docentes 
compartiron en liña para logo xogar en todas 

as clases. A continuación, cada grupo de alumnos aprendeu sobre a ciencia das 
árbores por medio de debuxos, la planta de árbores, experimentos no patio do recreo 
e información sobre a estrutura e importancia das árbores. Cada clase creou unha 
programación sobre papel que intercambiaron con outras clases no TwinSpace. Toda 
isto foi unha especie de preparación para programar Beebots (robots programables) 
máis adiante. Tamén estudaron as pegadas de distintos animais. Indagaron no entorno 
natural realizando xogos, creacións artísticas e viaxes escolares. Despois disto, 
decidiron explorar e investigar máis a fondo sobre unha tartaruga mariña. Crearon 
xogos, proxeccións e actividades en liña para esta actividade. Xerouse un libro 
electrónico en común que  reunía as contribucións de todas as clases.
Igualmente, crearon unha animación curta dunha imaxe colaborativa. Na árbore de 
código compartiuse e traballouse máis en conxunto durante unha reunión en liña.

1. O noso bosque, a nosa vida

 EDUCACIÓN INFANTIL0-6 ANOS
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Ademáis, escribiron e ilustraron unha historia entre todas as clases, que se presentou 
nun segundo libro electrónico. Por último,  redactouse un dicionario científico de 
imaxes da natureza, con definicións e ilustracións de elementos da natureza. Todas 
as contribucións reuníronse e presentáronse nun terceiro libro electrónico. Para 
difundir  o proxecto, os seus participantes crearon un sitio web adicado ó mesmo, 
onde compartiron todos os libros electrónicos, os xogos e as prácticas exemplares 
adquiridas a través deste periplo educativo.

Países: Bulgaria, Eslovaquia, España, Estonia, Grecia, Lituania, Serbia e Turquía.

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/79649/home
Ferramentas: Beebot, Pic-collage, Mentimeter, Issuu

2. Verdinfante
Verdinfante ten súper poderes e intenta salvar 
a Terra. Esta pequena persoa superheroica, 
creación deseñada polo alumnado do proxecto, 
ensina os nenos a ser «Verdinfantes».O proxecto 
enfocábase en crear concienciación sobre 
as cuestións medioambientais e presentar 
medidas que poden adoptarse para a protección 
da Terra. Con isto, melloráronse habilidades 
dixitais e comunicativas, así como o fomento  da 
creatividade.

Lográronse estes obxectivos mediante diversas actividades realizadas por cada clase 
individualmente, que logo compartiron co  resto de centros. Os  seus participantes 
publicaron debuxos e suxerencias en Padlets sobre cómo ser «Verdinfantes». Por 
exemplo: reducindo o uso de plástico, usando o transporte público, plantando árbores, 
non tirando lixo ó chan,  etc. En resumo: «reducindo, reutilizando e reciclando». Todas 
estas suxerencias foron postas en práctica polo alumnado a través de accións locais e 
a creación conxunta de libros electrónicos. Cada clase  plantou flores e árbores, viviron 
unha experiencia de xardinería na súa propia escola. Un primeiro libro electrónico 
colaborativo coas contribucións de cada clase amosou como, desde a infancia, se 
pode axudar os animais en perigo. Cada clase redactou un capítulo e engadiu os seus 
debuxos e ilustracións. Para profundizar no tema, un centro invitou a unha persoa 
experta que deu unha conferencia sobre especies en perigo. Outra clase salvou un 
paxaro atrapado no patio do colexio, mentres que unha terceira examinou recursos en 
liña e creou carteis informativos de concienciación.

Escribiuse un segundo libro electrónico en común, a raíz de indagacións sobre as 
ár- bores e a súa importancia (as clases visitaron bosques da zona para  tal fin). Un 
terceiro libro electrónico trataba a «contaminación do aire e a auga», incluíndo causas 
de contaminación do aire e a auga, xunto con posibles solucións. Unha das clases 
participantes explorou o tema máis a fondo e investigou sobre a chuvia ácida, creando 
carteis e artefactos para explicar mellor este importante tema ós seus copartícipes  
doutros centros.
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Todos os alumnos participantes xeraron un cuarto e último libro electrónico 
cooperativo en torno á redución do plástico: cada clase investigou as repercusións 
do plástico no medio ambiente. Compartiron e debateron os achados utilizando un 
Padlet no TwinSpace, para máis adiante compoñer unha campaña de redución do 
uso do plástico en cada centro. As ideas e suxerencias sobre cómo loitar contra a 
contaminación plástica deron lugar a un libro electrónico conxunto.
O proxecto concluíu coa creación por parte de cada clase dunha canción e un vídeo 
para un concurso. Realizáronse moitas actividades de difusión, como a presentación 
do proxecto no entorno local e ó resto do centro, ou unha visita á alcaldía, entre 
outras.

Países: España, Francia, Georgia, Grecia, Reino Unido, Serbia, Turquía.

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/67282/home
Ferramentas: StoryJumper

Segundo estudos científicos, a primavera está 
empezando antes debido ó cambio climático. Os 
centros educativos poden axudar ó persoal científico 
recollendo datos sobre cando agroman as follas das 
árbores en toda Europa.
Neste proxecto, os participantes seleccionaron especies 
de árbores que medran nas súass rexións, identificaron 
especímenes das mesmas  na área  do seu centro 
educativo, observaron cando agroman as súas follas en 
primavera e rexistraron as súas observacións científicas 
na aplicación de ciencia ciudadá «iNaturalist».   En liña 
cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU, 
estas clases contribuíron á investigación dun verdadeiro 
problema mundial. Mentres cada equipo nacional 

realizaba a actividade de investigación, estaban en contacto cos equipos doutros 
países, recibindo retroalimentación continuamente. Este proceso permitiu ó alumnado 
investigador de cada país pedir a outros equipos que indagaran sobre algunhas 
especies e intercambiaran información e ideas.

Ó final do proxecto, todos os equipos crearon unha presentación colaborativa da 
fauna e o clima do seu país, estudando diversos artigos e materiais audiovisuais 
publicados en diversos medios científicos. Pediuse ó alumnado que  explicara o seu 
proceso de aprendizaxe, os retos ós que se enfrontaban e as solucións que atoparon 

3. Tres Detectives ó Longo e Ancho
de Europa

 EDUCACIÓN PRIMARIA7-11 ANOS
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Este proxecto centrouse no desenvolvemento  
sostible investigando sobre a xestión de 
refugallos, o uso da enerxía e medidas ecolóxicas.
Os estudantes investigaron o seu propio entorno 
en comparación co das outras clases.

A través do intercambio de fotos, debuxos e 
descricións das reservas naturais, ríos e outros 
entornos naturais próximos ó seu centro, 
así como as historias e lendas detrás deles, 
aprenderon sobre o seu medio ambiente local 

e tiveron a oportunidade  de explorar países lonxanos dos seus copartícipes. Poder 
comparar elementos entre distintos centros participantes engadiu valor ó proxecto, 
xa que ofreceu a oportunidade  de coñecer o entorno de cada escola e observar 
diferentes realidades que comparten as mesmas preocupacións medioambientais. 
A través deste intercambio, o alumnado reflexionou sobre o seu papel como  
ecocidadáns, explorando as ideas de solidaridade e lazos sociais na ecocidadanía de 
toda Europa. 
Comezando co deseño do logotipo do proxecto, que se fixo conxuntamente mediante 
unha ferramenta de debuxo en liña, o proxecto incluíu actividades cooperativas e 
o intercambio de información. Para resumir a súa investigación, crearon un libro 
electrónico en común con imaxes, fotos e suxerencias de persoas expertas, xunto 
cunha historia cooperativa de realidade aumentada sobre un flamenco rosa. Ademáis, 
o alumnado creou un conxunto de poemas sobre ríos e representaron, todos xuntos, 
unha canción en videoconferencia en honor a estes accidentes xeográficos. Por 
último,  fixeron unha chamada á acción a través de curtametraxes sobre por qué  «ir a 
contracorrente» e como se pode axudar ó medio ambiente. 

Países: España, Grecia, Italia e República Checa.

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/68150/
Ferramentas: iNaturalist eta Padlet

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/77330/home
Ferramentas: Padlet, Myadvent, Madmagz, SurveyMonkey, Koji, flipgrid

ó examinar os recursos que encontraron. A través deste proxecto, puideron reflexionar 
sobre os efectos do cambio climático e darse conta de que  a cidadanía «común» pode 
contribuír contra os problemas mundiais.

Países: Alemaña, Croacia, España, Francia, Georgia, Italia, Letonia, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rumanía, Turquía.

4. ¡Imos a contracorrente!
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Durante este proxecto, o alumnado dedicou 
tres meses a investigar e estudar tres temas 
(un tema por mes): a contaminación do chan, a 
contaminación da auga e a contaminación do 
aire.

Cada mes realizaron experimentos, crearon 
carteis informativos e mapas conceptuais, e 
compartiron a información que reuniron co 
resto de clases nun webinar. A través  destas 
actividades, familiarizáronse cos conceptos 
e procesos científicos. Igualmente, tiveron a 

oportunidade  de aprender e transformar os seus coñecementos en accións mediante 
a reciclaxe e a sensibilización no seu centro educativo.

Países: Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Italia, Rumanía, Turquía e Ucrania.

Neste proxecto, o alumnado desenvolveu e 
profundizou nos seus coñecementos sobre os 
problemas e desafíos medioambientais ós que se 
enfronta o mundo e, ó mesmo tempo, traduciron 
estes coñecementos en accións.

A través de diversas actividades, traballaron para 
concienciar ó resto do alumnado e ó seu entorno 
social sobre o cambio climático, a reciclaxe, os 
residuos e a contaminación. Crearon un cartel 

sobre cuestións ecolóxicas, ensinaron a estudantes de menor idade a reciclar e 
separar o lixo, entrevistaron ás súas familias sobre as accións ecolóxicas que realizan 
e nas súas casas e crearon concursos, xogos e crucigramas dixitais sobre cuestións 
medioambientais para compartilos posteriormente con toda a súa comunidade 
escolar. Ademáis, animaron ó resto do alumnado a participar activamente en accións 
ecolóxicas, creando as súas propias obras de arte ‘verdes’ a partir de materiais 
reciclados e lixo. Despois de cada tarefa, crearon vídeos atractivos con cancións 
para sensibilizar sobre o tema  dunha maneira pegadiza e divertida. O alumnado 
cooperou en equipos internacionais, investigando e compartindo fotos dos desafíos 

5. Activistes de la natura

6. Os Amigos do Planeta Terra

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/81904/home
Ferramentas: Blogspot, StoryJumper
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Neste proxecto, centros de primaria de Francia
e os Países Baixos traballaron xuntos para aprender 
sobre os residuos nas súas rexións e ríos cercanos (o 
Garona e o Mosa). 

As súas clases recolleron e clasificaron o lixo, 
intercambiaron tarxetas feitas con papel reciclado, 
compuxeron e cantaron xuntos unha canción de 
eTwinning sobre a separación de refugallos e 
participaron en xogos baseados na información 
recollida durante o proxecto. Tamén realizaron e 

executaron a coreografía dun «baile dos residuos» en cada país. Despois  uniron 
todos os bailes  para  formar  unha única  peza colaborativa. En canto ás aplicacións 
adicionais e as ferramentas de TIC, o alumnado gravou audios, animacións con Voki e 
fichas  de vocabulario en inglés  e francés, adquirindo así coñecementos lingüísticos 
e enriquecendo tamén o seu vocabulario medioambiental. Por último,  crearon e 
organizaron actividades de limpeza nos seus centros e entornos locais, nas que  
recolleron, clasificaron e reciclaron residuos.

Países: Francia, Países Baixos.

ecolóxicos do seu entorno, como o lixo no chan e a contaminación, e, ó mesmo tempo, 
compartindo a beleza da natureza de cada país. Por último,  conseguiron recabar 
opinións sobre o proxecto mediante unha enquisa e un taboleiro de reflexión comúns, 
o que lles deu a oportunidade  de compartir a súa experiencia e as aportacións do 
proceso de aprendizaxe.

Países: España, Italia, Polonia, Rumanía.

7. Non hai tempo que perder

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/70295/home
Ferramentas: Biteable

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/70605/home
Ferramentas: Voki
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Este proxecto preparou ó alumnado para investigar 
en liña e utilizar a información recompilada máis 
adiante para xerar material atractivo, como cancións 
colaborativas. O proxecto utilizou metodoloxías 
colaborativas, tarefas creativas e unha comunicación 
responsable.

Partindo dos desafíos de hoxe en día, os estudantes  
centráronse no cambio climático e as cuestións 
ambientais. Grazas a unha actividade de Tricider, 
aprenderon a expresar as súas ideas en liña de maneira 

respectuosa. Invitáronos a que levaran a cabo un diario virtual no que rexistraban 
as súas ideas e impresións das diversas actividades. Despois de varias sesións de 
videoconferencia para coñecerse e actividades por correspondencia entre todas as 
clases participantes, os estudantes colaboraron en equipos internacionais, cada cal 
centrándose nun dos seguintes temas: aforro de auga, comida sa, aforro de enerxía, 
protección do medio ambiente, residuos, diálogo e paz, e o estribillo.

A actividade de investigación conduciu á creación de follas de vocabulario e nubes 
de palabras para cada tema. Tendo en conta os desafíos ambientais de hoxe en día, 
Animouse ó alumnado a explorar desafíos do pasado. Nestas actividades, cada clase 
investigou diferentes formas de aprender sobre o Holocausto e a historia  da Segunda 
Guerra Mundial, e despois intercambiaron preguntas e impresións. Por último,  coa 
mirada no futuro, os equipos internacionais escribiron partes dunha canción, cada 
cal en torno a un tema. Máis tarde, xuntaron as letras e anacos da canción de todos 
os equipos para crear unha soa canción internacional que trataba todos os temas cos 
que traballaran. Crearon videoclips e elixiron o vídeo principal e o título da canción 
internacional colaborativa: «Europa: Onte—Hoxe— Mañá». 

Países: Alemaña, Francia, Ucrania.

8. Europa: Onte—Hoxe—Mañá

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/68107
Ferramentas: Tricider, Mentimeter, Dragnsurvey, Zeemap, Befunky, 
Collagephoto, Pixi, Birdsdessine, Framapad

 SECUNDARIA12-15 ANOS
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Neste proxecto, os estudantes, agrupados en equipos 
nacionais e internacionais, aprenderon sobre o noso 
planeta e como protexelo de cara ás xeracións futuras. 
Exploraron accións prácticas para a preservación 
do medio ambiente, a conservación dos recursos 
naturais, o consumo responsable da enerxía e a agua, 
así como a forma de atopar solucións ó problema dos 
refugallos. Recompilando información local, analizándoa 
e compartindo as diversas formas nas que cada 
territorio trata as cuestións medioambientais, as clases 
elaboraron un plan para reducir o desperdicio dos 
recursos naturais, limitar a contaminación e reciclar.

A investigación e a recompilación de información comezou explorando cinco 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas (ODS da ONU): auga 
limpa e saneamento, enerxía asequible e non contaminante, acción polo clima, 
vida submarina e vida de ecosistemas terrestres. Examinaron os diferentes ODS 
centrados na contaminación e as fontes de enerxía alternativas en equipos nacionais, 
e compartiron os recursos creados: quebracabezas, carteis, fichas informativas, 
concursos, vídeos, xogos en liña, proxeccións e cancións.

A continuación, cada equipo creou unha campaña de concienciación e comunicación 
que incluía un blog, carteis ou noticias de prensa, posteriormente participando  en 
actividades de reciclaxe e concienciación no seu centro e a súa comunidade.
Os alumnos impartiron talleres ós compañeiros máis xoves, limparon o entorno do 
centro e organizaron exposicións sobre o tema, amosando o que se pode obter  do 
lixo, como reciclar e por que isto é tan importante.
O proxecto integraba diferentes temas do plan de estudos: realizaron experimen- 
tos como complemento dunha clase de física, visitaron un centro de tratamento de 
residuos, un parque eólico e espazos naturais, cos seus profesores de artes montaron 
exposicións con preciosas pezas artísticas orixinais feitas de obxectos reciclados, e 
crearon vídeos e xogos utilizando «Scratch» para crear código cos seus profesores de 
informática. Ademais, invitouse a persoas expertas externas, como catedráticos, ós 
centros educativos para que aportaran o seu coñecemento. Os alumnos traballaron 
en equipos internacionais para crear un conto colabora- tivo en liña, incluíndo a 
composición dunha canción, e crearon un xogo dixital baseado nese conto.  Tamén 
publicaron un libro dixital colaborativo que pre- sentaba unha investigación exhaustiva 
sobre os recursos enerxéticos da Terra, ademais de exemplos e análise dos problemas 
dos seus países.

Países: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Eslovaquia, Grecia, Italia, Jordania, 
República Checa, Túnez e Ucrania.

9. Man a man para  salvar a nosa terra

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/82885/home
Ferramentas: Kahoot, Answergarden, Bookcreator, Scratch, Learningapps
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Este proxecto céntrase no estudo das ciencias 
polares, especialmente nas investigacións 
científicas realizadas na Antártida no contexto 
do proxecto ANDRILL (proxecto de perforación 
científica na Antártida que  reúne información 
sobre os períodos anteriores de quecemento e 
arrefriamento da Terra).

Ó longo do proxecto escolar, os estudantes 
analizaron cómo os cambios nos casquetes 
polares inflúen no cambio climático en todo o 

planeta. Enfocaron nos cambios climáticos que  se produciron nos últimos anos, 
tanto na conca mediterránea, como nas zonas costeiras da Península Ibérica. En 
equipos as clases comezaron,  aprenderon sobre a historia, a xeografía e os desafíos 
climáticos en ambos polos, compartindo información a través de varias ferramentas 
en liña. A continuación, os alumnos españois ensinaron ós seus homólogos italianos 
a crear eslogans en español. Crearon fichas  de vocabulario sobre temas climáticos, 
compartiron información e reuníronse en videoconferencia para seguir comentando os 
seus achados.

Así mesmo, os alumnos participantes involucraron os máis pequenos dos seus centros. 
As clases de segundo contribuíron creando unha gravación de audio onde compartiron  
osseus coñecementos despois de aprender sobre o polo norte e o polo sur. Os alumnos 
máis pequenos crearon vídeos, xogos e fichas  para  compartir co resto dos seus 
copartícipes.

Co fin de obter información sobre a vida de exploradores e científicos da Antártida, 
estudaron diarios  científicos e de expedicións da Antártida. Por outro lado, crearon 
xuntos un diario en liña cun vocabulario que recolle toda a terminoloxía específica 
sobre o lugar. También organizaron conferencias locais sobre a cuestión: «¿é a 
cidadanía europea realmente consciente dos problemas causados polo cambio 
climático?» e estudaron a volta ó mundo de Magallanes e Elcano, vendo como os 
mares descritos por estes exploradores cambiaron co tempo.
Por último,  conectaron directamente coa base española na Antártida, onde persoal 
científico e militar explicou  a historia deste continente e presentaron algunhas 
actividades.

Países: España, Italia.

10. A ciencia educativa avanzará a través
de nós

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/65407/home
Ferramentas: SoundCloud, Calameo, Issuu
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Centrado no cambio climático e o medio 
ambiente, este proxecto interdisciplinar 
inclúe o inglés como lingua estranxeira, 
T.I.C., ciencias, matemáticas e sociais. Os 
estudantes embarcáronse nunha viaxe con 
National Geographic: déuselles o papel de 
persoal científico e tiñan que  imaxinar ser 
habitantes dunha illa inexplorada.

Os alumnos abordaron cuestións como 
atopar unha zona para vivir e asegurarse 
de que a vida na illa fora sostible e 
ecolóxica. Ó longo do proxecto, traballaron 

en equipos internacionais mixtos, compartindo  assúas ideas e os resultados da 
investigación.  Cada equipo recibiu misións para realizar diferentes tarefas. A illa na 
que desembarcaron tivo que ser inspeccionada: pedíuselles que examinaran o mapa 
da illa para comprender a súa topografía, os seus recursos e os seus posibles perigos. 
As clases colaboraron e estableceron regras e prioridades, e logo crearon diarios 
colaborativos nos que escribiron sobre os desafíos habituais que se atopaban.
Ademais desas misións, as clases crearon xogos Kahoot sobre personalidades 
científicas coñecidas: cada equipo presentou o seu xogo e celebrouse un torneo, o que 
lles deu a oportunidade  de deseñar un xogo en liña, así como de aprender e compartir 
información entre coparticipes de toda Europa. Os equipos investigaron temas como 
a contaminación, a enerxía  os residuos a través de ferramentas dixitais, incluíndo: 
Google Earth, Padlets, Tricider, Voicethread, Flippity, Linoit, Popplet (ferramenta de 
mapas conceptuais), Meetingwords, Story Jumper, Book Creator e proxeccións de 
diapositivas de Google.

As clases difundiron o proxecto compartindo a información que recolleran e creando 
concienciación sobre o tema no seu centro educativo e o seu entorno local
de varias maneiras: organizaron xornadas informativas, presentaron o proxecto e 
os seus resultados na radio e no blog dos seus colexios, realizaron carteis sobre o 
proxecto e o seu contido para o centro, publicaron artigos na revista escolar, entre 
outras.

Por último,  gravaron e compartiron breves mensaxes de vídeo  coa súa propia opinión
sobre os resultados do proxecto.

Países: Eslovenia, España, Italia, Rumania, Ucrania.

11. O Club Mundial de Exploración

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/65407/home
Ferramentas: SoundCloud, Calameo, Issuu
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Este proxecto céntrase no patrimonio 
natural, fomentando a conexión e o 
coñecemento dos estudantes en torno ó 
medio ambiente que os rodea. O obxectivo 
do proxecto era reforzar a conexión  coa 
natureza por parte dos alumnos e a súa 
posta en valor, así como convertilos en 
embaixadores do desenvolvemento sostible.

Durante o proxecto, as clases traballaron en 
equipos internacionais, aprendendo sobre 
os recursos naturais (en Córcega - A Reserva 

Natural de Scandola, e en Estremadura - O Parque Nacional de Monfragüe). Cada 
equipo internacional fixo as veces da Asociación Europea do Medio Ambiente onde se 
discutiron ideas e se tomaron medidas. O proxecto levouse a cabo tanto en español 
como en inglés. Nun primero paso, os estudantes traballaron en grupos mixtos sobre 
aspectos de cada reserva natural: ónde está situada, qué  tipo  de flora e fauna está 
presente ou cáles son os problemas e retos ós que se enfronta a paraxe en cuestión. 
Nun segundo paso,  dividíronse en equipos internacionais segundo os temas elixidos, 
e cada equipo centrouse noutras tarefas:

 – O equipo de deseño centrouse na creación de carteis, eslogans e pancartas 
dixitais.

 – O equipo de prensa creou un blog explicando os desafíos ós que se enfrontan 
estes espazos naturais, e xerou un debate sobre eses retos a través dun 
documento colaborativo.

 – O equipo de investigación e documentación recompilou artigos, sitios web e 
vídeos sobre estas paraxes naturais.

 – Un equipo de divulgación educativo realizou tarefas similares ás do equipo de 
investigación e documentación.

A continuación, ambas escolas crearon unha proxección común en PowerPoint que 
resumía a investigación e o traballo realizado. Ademais, fixeron un chamamento para 
protexer e preservar eses espazos naturais na prensa local, en sesións de formación 
docente, en Twitter e nas revistas dixitais dos seus centros.

Países: España, Francia.

12.  Monfragüe e Scandola:  
¡unh@ mesma meta!

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/78338/home
Ferramentas: Google Pack, SurveyMonkey, Twitter
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Neste proxecto, estudantes de Guadalupe, un 
territorio francés situado no Caribe, colaboraron 
con estudantes de Joniškis, que se atopa xunto ó 
mar Báltico. Os alumnos investigaron sobre os riscos 
e catástrofes naturais, as aplicacións de ciencias 
globais e as solucións ós  danos ecolóxicos.

Esta idea de proxecto xerouse a partir do furacán 
María que devastou a illa francesa de Guadalupe 
en setembro de 2017. En grupos nacionais, cada 

país presentou os riscos de desastres naturais das súas zonas: tsunamis, terremotos 
e furacáns en Guadalupe; asolagamentos, furacáns e tormentas en Lituania.  Despois 
as clases crearon e participaron nun xogo Kahoot coa información intercambiada e 
realizaron un StoryMap en liña que incluía os desastres naturais de maior envergadura, 
a súa ubicación e información básica. Por último,  cooperaron para  recompilar e 
cartografiar datos. Como resultado, Paulius  Šukys, do equipo lituano, creou  unha 
aplicación baseada nos datos recollidos e as aportacións de todos os participantes. A 
aplicación móbil permite enviar datos sobre a catástrofe (tipo, foto e lugar dos danos 
causados, avaliación e descrición do desastre) a un mapa en liña. A aplicación está 
dispoñible en francés e lituano, e o mapa pode consultarse nunha páxina web adicada.

Países: Francia (Guadalupe), Lituania.

13. Riscos na Terra — Terra de riscos

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/56107/pages/ page/325439
Ferramentas: Padlet, Genially, Kahoot

BACHARELATO16-19 ANOS
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14. Ecoescolas en Acción para o Aforro 
de Enerxía

Neste proxecto, as clases participaron en actividades 
de aforro de enerxía no ámbito escolar e no persoal. 
Adquiriron os coñecementos, actitudes e valores 
necesarios para dar forma a un futuro sostible e para 
formar parte dunha cidadanía participativa  nunha 
sociedade democrática na que se poda expresar as súas 
reivindicacións e adoptar medidas positivas.

A primiera parte do proxecto centrouse no «ecodespertar» 
(concienciarse sobre cuestións ecolóxicas), a partir dun 

cuestionario que axudase os seus estudantes a avaliar o grao de conciencia ecolóxica 
que tiñan. Posteriormente, cada clase analizou o quecemento global no seu propio país, 
medindo a diferenza da temperatura actual comparada con décadas anteriores. Os 
estudantes estudaron este tema a través de documentais e investigacións realizadas en 
cada clase, e crearon probas e actividades dixitais para o resto de clases. Así mesmo, 
participaron en actividades de pensamento crítico explorando a cuestión clave: ¿por que ós 
seres humanos se lles dá tan mal reflexionar sobre o cambio climático? Estudantes de todas 
as clases  comentárono e compartiron as súas ideas a través de vídeos e Tricider.

A exploración de cuestións clave leváronos á creación dun produto común: un mapa 
conceptual que recollía e relacionaba todas as súas respostas. Este foi o punto de partida 
para aprender acerca de temas candentes sobre o medio ambiente, centrándose nos ODS e 
a inxustiza climática, a través de vídeos e información reunida por docentes e compartidas a 
través de Padlets e outras ferramentas en liña.

Na segunda parte do proxecto, os estudantes centráronse na aprendizaxe e a explo- ración 
do seu propio entorno. Cada centro educativo realizou unha visita ás súas instalacións, 
co obxectivo de rexistrar a situación actual do seu edificio no que respecta á iluminación, 
calefacción, ventás, electrodomésticos e ó seu rendemento eléctrico, así como á actitude 
do alumnado. Esta ‘visita da enerxía’  fotografouse e gravouse en vídeo. Cada centro 
comentaba e suxería solucións ós problemas doutro centro coparticipe. En cada un, 
creáronse a continuación, accións para o  seu propio entorno local coa finalidade de 
mobilizar ó resto da poboación para que actuara ante as cuestións climáticas. As actividades 
incluían: a exposición de carteis, recantos de reciclaxe, sesións informativas noutras aulas, 
graffitis fóra do centro ou a recollida de lixo nos seus arredores, entre outras.
Na terceira e última  parte do proxecto, as clases lanzaron unha campaña ecolóxica na que 
crearon xuntos un libro electrónico para fomentar os obxectivos e as actuacións por un 
desenvolvemento sostible. Tamén redactaron eslogáns e crearon carteis, folletos e fanzíns 
cooperativos en liña repletos de consellos para o aforro de enerxía e mensaxes ecolóxicas 
en YouTube.

Países: Alemaña, España, Grecia, Polonia.

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/71729/pages/ page/654355
Ferramentas: Learningapps, Tricider, Issuu, Padlet, Mindmeister, Pizap, Kizoa, 
Picmonkey, Befunky, Canva, Spark Adobe
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Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/65041/pages/page/380858
Ferramentas: Madmagz, Kahoot, Prezi, learningapps

Este proxecto interdisciplinario abordou o 
desenvolvemento sostible e o cambio climático 
dunha maneira específica. Adaptáronse os temas 
que  normalmente se estudan na aula como parte do 
programa tradicional de Xeografía.

Entre  os temas tratados figuraban: a alimentación, 
as cuestións enerxéticas, as zonas expostas a 
grandes ricos, o transporte e a mobilidade (cidades 
e o desenvolvemento sostible).

Os estudantes comezaron a traballar en equipos internacionais a través de reunións en 
liña, presentándose primeiro e describindo  o entorno no que vivían e unha análise do 
cambio climático nos seus países.

A continuación, elixiron un tema en concreto. Na segunda reunión en liña, as clases 
cooperaron e presentaron mutuamente as súas conclusións sobre o tema elixido 
mediante diversas ferramentas de T.I.C., como presentacións de voz, documentos 
compartidos, foros e demais. Cada grupo creou un glosario sobre o cambio climático 
en inglés, noruego e francés. Durante o seu terceiro encontro, crearon unha revista 
cooperativa internacional dixital - unha Madmagz. Aprenderon sobre as cuestións 
de dereitos de autor e logo  reuníronse en videoconferencia cos seus copartícipes 
para redactar diversas páxinas da revista investigando e debatendo. Durante a cuarta 
reunión, cada equipo internacional presentou o seu traballo, respondeu á avaliación 
do proxecto a través de Dragnsurvey (unha aplicación para enquisas) e analizou os 
resultados cos seus profesores. Por último,  presentaron a versión final do Madmagz: 
«O clima onde vivimos» que cubría tres temas: 1. a práctica do deporte e o cambio 
climático, 2. clima: presente e futuro e 3. o cambio climático e a contaminación: a 
enerxía renovable.

Ó final do proxecto, participaron nun xogo Kahoot creado pola escola noruega
que incluía todos os temas aprendidos.

Países: Francia, Noruega.

15. O clima onde vivimos
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Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/42698/pages/ page/253693
Ferramentas: Pixton, Canva, googledocs, Pictramap, Padlet, Tricider, Quizizz

16. Protexamos xuntos o noso entorno/
Together we protect our environment

Neste proxecto multidisciplinar e multilingüe, realizado 
en alemán, español, francés e inglés, os estudantes 
cooperaron para examinar temas relacionados coa 
reciclaxe, o desenvolvemento sostible, o comportamento 
ecolóxico na súa cidade e a concienciación no centro 
educativo.

Durante as diversas actividades do proxecto, 
combinaron a aprendizaxe de idiomas estranxeiros, a 
concienciación ecolóxica e o desenvolvemento sostible. 
Os seus profesores déronlles así a oportunidade  de 
que se fixeran á idea da dimensión global do asunto 
y de comprobar que o coñecemento do proxecto fora 
interdisciplinar.

Como primeira actividade, traballaron en grupos nacionais e crearon xogos, probas e 
proxeccións que compartiron cos seus copartícipes sobre a súa propia localidade, así como  
la flora e a fauna da súa zona. Os participantes reuniron todos os materiais recompilados 
para compartilos por medio dun libro dixital. Os grupos crearon presentacións detalladas 
da política e as actuacións medioambientais do seu país, rexión e centro educativo. A 
continuación, cooperaron para elaborar carteis e material de difusión: unha clase creou un 
debuxo, e outra completábao con contidos como esllogans e texto no segundo idioma que 
estaban aprendendo.
Para reducir as súas propias pegadas ecolóxicas, realizaron un cuestionario para coñecer 
a pegada ecolóxica dos seus compañeiros e analizaron os resultados. Esta actividade 
amosou ós participantes a repercusión que teñen os seus estilos de vida no ecosistema E 
proporcionoulle unha boa base para  a reflexión sobre posibles cambios de comportamento 
cara a un estilo de vida máis sostible. A continuación, traballaron en equipos internacionais 
para redactar un código de conduta: unhas normas comúns para a ecocidadanía, explicando 
cómo participar en accións respectuosas co medio ambiente con imaxes concretas e 
infografías, tanto en español como en inglés.

Por último,  os equipos internacionais crearon un cómic colaborativo en inglés  e español, 
para o que cada grupo ideou un tema. Posteriormente, outro grupo transformou o texto 
nunha viñeta. Utilizouse todo un abano de ferramentas de T.I.C. para crear as historietas, 
como Pixton, Canva, aplicacións de creación de cómics ou outras.
Coa finalidade de sensibilizar tamén ó entorno social de cada centro, organizaron postos 
de información e sesións informativas sobre os desafíos medioambientais no seu centro 
e entorno, participaron en actividades de reciclaxe, crearon vídeos e blogs no seu idioma 
nacional e incluso concederon entrevistas á prensa local.

Países: España, Francia, Italia y Turquía.
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As clases deste proxecto analizaron a sostenibilidade da vida 
nas súas localidades. En grupos internacionais, aprenderon 
sobre a sostenibilidade de alimentos, a enerxía, a educación 
e a economía.

Aínda que o traballo se baseaba no entorno local, 
cooperaron con estudantes dun país diferente para 
intercambiar ideas e aprender entre si.

Os equipos internacionais examinaron e debateron as seguintes cuestións:

 – Que aspecto ten a sostenibilidade? Este tema levou a un debate a través de Tricider 
e a un intercambio de ideas.

 – Canto respecto tes polo medio ambiente? Un equipo creou unha enquisa mentres 
que outros a responderon e compararon as respostas.

Cada grupo mapeou unha área en termos de catro elementos de sostenibilidade: 
agroalimentación, enerxía, economía e educación. Fixeron fotos e xuntos redactaron 
unha breve definición para  responder á pregunta «¿Esta foto representa unha acción 
sostible?» Despois, prepararon un test e compartiron a información coas outras 
clases. Os equipos multinacionais fixeron fotos e escribiron textos breves nun Padlet 
para concluír se eran ‘sostibles ou non’, e crearon unha proba utilizando as fotos. 
Por último,  para  pasar do debate á acción, reflexionaron e xeraron xuntos diversos 
elementos para concienciar sobre as accións sostibles nos seus entornos. Entre esas 
medidas figuraban no deseño dun cartel colaborativo que  fomentaba o uso de bolsas 
reutilizables en lugar das de plástico, ademais da creación de contedores de reciclaxe 
de papel nos seus centros.

Por outro lado, os alumnos realizaron unha acción de sensibilización nos seus centros 
educativos cun graffiti sobre as metas dos ODS, gravando un programa de radio, 
recollendo comida e roupa para compartila no seu centro cívico, recompilando e 
regalando libros, e montando unha pequena biblioteca gratuíta na súa localidade. Por 
último, todas as accións, investigacións e coñecementos do proxecto reuníronse  nun 
libro electrónico común que  servira  de guía e exemplo para  outros estudantes e 
centros educativos.

Países: Francia, Grecia.

Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/46518/home
Ferramentas: Tricider, Issue, Padlet, Photolangage, Dotstorming, GroDebat

17. ZOE

FORMACIÓN PROFESIONAL
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Enlace ó TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/45544/pages/page/266847
Ferramentas: Padlet, Learningapps

18. Xogo de Esc@pe
O proxecto desenvolveuse con estudantes que 
traballaban nun centro de formación profesional 
(cuxas especialidades eran a electricidade e 
electrónica). Traballaron en equipos internacionais, 
colaborando nunha variedade de temas: 
aeroxeradores, a produción de electricidade, 
os medios de transporte, o consumo doméstico 
de electricidade  a Directiva europea relativa á 
eficiencia enerxética dos edificios.

Os equipos crearon adiviñas sobre o tema que se lles asignou. As súas actividades 
incluían: un xogo de memoria online, unha partida de «¿quen quere ser millonario?», 
un quebracabezas en liña, un crucigrama e unha imaxe interactiva de ‘arrastra e solta’. 
Seguindo as actividades que  cada equipo creou,  ideouse  un xogo de escape en 
común a partir dos diversos xogos, donde debían resolver preguntas e adiviñas para 
avanzar. Finalmente, os estudantes probaron o xogo nas súas aulas e recompilouse 
información adicional sobre a produción de electricidade en cada sitio, como realizar a 
transición a unha enerxía limpa, fontes de enerxía e outros temas.

Durante o xogo in situ, cada clase tiña que resolver problemas da vida cotiá 
relacionados coa enerxía, sendo os encargados de adoptar decisións.
Por exemplo, dábanselles misións como: «Estamos a 1 de xuño de 2022. Traballas 
para o equipo do teu concello. Só tes 20 minutos para  finalizar un proxecto global 
sobre a sostenibilidade da cidade. Como sabes, a nova Directiva europea impón novas 
regulacións para todas as localidades de Europa. En vinte minutos, debes presentar 
os teus obxectivos á delegación europea. Debes presentar cinco proxectos agora. Os 
cinco proxectos están descritos en cinco follas vermellas en cada mesa. Separádevos 
en cinco grupos, un por proxecto.»

Esta actividade levou os seus estudantes a abordar problemas como: cómo crear unha 
turbina eólica na súa localidade, cómo mellorar o seu transporte, cómo concienciar 
sobre o consumo de enerxía intelixente no fogar, cómo mellorar o rendemento da 
electricidade en edificios novos, ou cómo  poñer en práctica un plan local de enerxías 
limpas. Cada equipo recibiu pistas en forma de enlaces e manuais, ademais das 
respostas recollidas no xogo de escape en liña.

Países: España, Francia, Polonia.
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Empoderar os  mozos 
para actuar ante o 
cambio climático a 

través da educación 

CApítULo

AULAS EN ACCIÓN
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As protestas e marchas escolares polo clima do ano pasado indican que a xuventude 
europea está cada vez máis comprometida coa loita contra o quecemento do planeta. 
Estes  mozos, que  estiveron saíndo á rúa —e continúan comprometéndose por un 
futuro sostible dentro do contexto da crise de COVID-19— estarán na plenitude da súa 
vida adulta en 2050. Teñen un grave interese na loita contra o cambio climático e en 
dar forma á sociedade na que queren vivir.

En toda a UE, a cidadanía está moi preocupada polo cambio climático e apoia as 
medidas para afrontalo (Eurobarómetro sobre o cambio climático15). Ademais, unha 
enquisa16 realizada en marzo de 2019 achou un aumento na concienciación polo clima 
e o compromiso político entre os europeos de 15 a 30 anos, e tres cuartas partes 
deles involucrados nalgún  tipo  de movemento organizado. Cando se lles preguntou 
«¿como construímos unha Europa máis forte e unida?», máis de dous terzos citaron a 
protección do medio ambiente e a mitigación do cambio climático como prioridades. 
En moitos casos tamén consideran que os centros educativos deben enfocar máis no 
cambio climático, o medio ambiente e no comportamento ecolóxico.
A educación é un elemento esencial de resposta mundial ó cambio climático. Axuda 
á xuventude a comprender e abordar as repercusións do quecemento do planeta, 
a promover a adopción de medidas e a fomentar as habilidades sociais e personais 
que lle permitirán non só comprender qué é o cambio climático, senón tamén 
cómo modificar o seu propio comportamento e acciones co fin de limitar as súas 
repercusións e contribuír a abordar os grandes desafíos da sociedade mediante a 
participación cidadá. As institucións da UE estánse achegando ás xeracións vindeiras 
para coñecer as súas perspectivas e sumar as súas voces ó discurso sobre este tema 
tan crítico.
A participación do público é fundamental para  inculcar unha nova cultura climática, 
unha conciencia e unha motivación para  a acción polo clima, que  reúna a cidadanía, o 
sector privado, a sociedade civil e as autoridades de todos ámbitos.
Trátase dun elemento vertebral do Pacto Europeo polo Clima17 que ten como 
obxectivo involucrar á cidadanía e as súas redes na acción polo noso clima e medio 
ambiente, aumentando a concienciación, desencadenando actuacións e fomentando 

15 Eurobarómetro 490 sobreol cambio climático https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/report_2019_en.pdf
16 Flash Eurobarómetro 478: Como construír unha Europa mais forte e unida? A visión da xuventude:
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2224
17 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_es
18 https://europa.eu/youth/solidarity_es

1. O papel da xuventude 
na acción polo clima
Alessandra Pertot
Funcionaria de Información e Comunicación
Comisión Europea,
Dirección Xeral de Acción polo Clima

Laura Maanavilja
Funcionaria de Información e Comunicación
Comisión Europea,
Dirección Xeral de Acción polo Clima
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o intercambio e a cooperación. O Pacto Europeo polo Clima basearase nas 
actividades existentes e intensificaraas, orixinando e adoptando outras novas e, á vez, 
ofrecendo oportunidades para a aprendizaxe, o intercambio, a creación conxunta e a 
colaboración.

A UE ofrece diferentes oportunidades de financiación para a xuventude e as 
organizacións xuvenís. Aínda que estes programas afectan a aspectos máis amplos que 
o mero cambio climático, é posible levar a cabo proxectos baixo este marco:

CORPO DE EUROPEO DE SOLIDARIDADE18:
Iniciativa baseada no voluntariado que permite que os mozos realicen unha 
contribución práctica en diversas esferas, incluída a protección do medio ambiente. O 
programa está destinado a mozos de 17 a 30 anos de idade.

INTERCAMBIOS XUVENÍS ERASMUS+19:
Permite que grupos de mozos de 13 a 30 anos de diferentes países se coñezan, vivan 
xuntos e traballen en proxectos conxuntos durante breves períodos (de 5 a 21 días).

ERASMUS+ PARA CENTROS EDUCATIVOS:
Unha guía práctica para os administradores dos centros20 proporciona apoio e 
demostra os beneficios que  unha escola pode conseguir ó solicitar proxectos 
Erasmus+, así como  enumera o gran  número de oportunidades dispoñibles para 
docentes, estudantes e persoal dun centro, ¡incluíndo eTwinning!

As institucións da UE tamén teñen mecanismos de diálogo coa xuventude, a través do 
Diálogo da UE coa Xuventude21, os Diálogos cos cidadáns22 e outras iniciativas.

Entre as actividades existentes dirixidas á xuventude 
e ó profesorado, gustaríanos destacar por exemplo 
a revista23 e o sitio web interactivo «O noso planeta, 
o noso futuro»24 dirixida a mozos de 11 a 16 anos, 
dispoñible en todos os idiomas da UE.

19 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_es
20 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/9d7d8c4f-13c0-11e9-81b4-01aa75ed71a1
21 https://europa.eu/youth/EU/have-your-say/eu-youth-dialogue_es
22 Lo más destacado del Diálogo con la ciudadanía joven en Sibiu, 8 de mayo de 2019: https://audiovisual.ec.europa.
eu/en/ video/I-172131?lg=OR&sublg=undefined y el Diálogo  de Jóvenes en la COP25 en Madrid, 12 de diciembre de 
2019: https:// ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues/citizens-dialogue-madrid-executive-vice-president-frans-
timmermans- european-green-deal-2019-dec-12_es
23 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
24 https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_es
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O cambio climático chegou. Posto que a súa repercusión se acentúa 
co  tempo, os nenos e mozos de hoxe son quen se enfrontarán ós seus 

peores efectos. Pero non somos vítimas pasivas, empezamos a loitar 
como nunca antes. Un exemplo é o de Greta Thunberg. En 2018, Greta 

Thunberg, una rapaza sueca de quince anos, encendeu a faísca dun 
movemento planetario de escolares que pedían máis implicación por 

parte dos seus gobernos en contra do cambio climático. Agora, millóns 
de persoas maniféstanse no seu apoio. Mozos de todo o mundo están 

utilizando as súas habilidades para falar en favor da acción polo clima, a 
través da educación, a ciencia e a tecnoloxía.

ANDREI-ANTONIE, 11 ANOS, RUMANIA

2. Qué pensan os estudantes sobre 
o cambio climático?

Debemos coidar o planeta 
porque só hai un. Canto 
máis tardemos en actuar, 
máis nos custará. 

ERIKA, 9 AÑOS, ESPAÑA 

Como grupo colaborativo coa importante misión 
de SALVAR O NOSO PLANETA, deseñamos 
e construímos o «RISPARMIOMETRO», un 

instrumento que mide comportamentos favorables 
para o planeta Terra. É unha competición positiva 

que propuxemos a outras clases. 

GRUPO DE ESTUDANTES DE PRIMARIA, ITALIA
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Todos compartimos este planeta. Deunos a 
vidaey todo o que necesitamos para ela, así 
que creo que deberiamosamosar máis interese 
no  cuidalo. Non o debemos contaminar, 
debemos reciclar os nosos residuos, reducir a 
emisión de gases nocivos, non utilizar plásticos, 
non cortar os bosques, e moito máis. Cantas 
máis mans xuntemos, máis axudaremos ó noso 
planeta, é o único que temos.

VANESA, 10 AÑOS, ESLOVAQUIA 

É real e xa está sucedendo.
Xa se demostrou que o cambio climático provocado polo ser humano 
aumenta o risco de asolagamentos e de precipitacións extremas, 
ondas de calor e incendios forestais con consecuencias para os 
humanos, os animais e o  medio ambiente. E as cousas tampouco 
pintan ben para o futuro. Se non facemos nada para solucionar este 
problema, será peor. A boa noticia é que non estamos sós. Persoas, 
comunidades, cidades, empresas, escolas, grupos confesionais e 
outras organizacións están tomando medidas. Estamos loitando 
como se as nosas vidas dependeran disto, porque así é.
1. Unámonos para adoptar medidas audaces con respecto ó cambio 
climático.
2. Usemos a enerxía con sensatez. ¡Así  afórranse gastos!
3. Encarguémonos de usar enerxías renovables.
4. Alimentémonos pensando na estabilidade do clima.
5. Empecemos o debate sobre o clima.
6. Transportémonos ecolóxicamente.

NIL, 16 AÑOS, REINO UNIDO
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O cambio climático é un gran problema que afecta ás nosas vidas. 
Personalmente, creo que os mozos deberían tomar medidas para deter 
o cambio climático. Se non tomamos medidas, as próximas xeracións 
continuarán seguindo o noso mal exemplo e o clima irá a peor. Deberiamos 
motivar á xente do noso arredor para que recicle. Deberiamos usar menos 
plástico e pasar máis tempo na natureza. Tamén debemos cultivar a nosa 
propia comida e non desperdiciala. Poderiamos prestar máis atención á 
roupa que levamos e ás cuosas que usamos.

IRIS, 17 ANOS, CROACIA

Non todo o mundo pode facelo todo, pero 
o máis importante é que fagamos o máximo 
posible para axudar a salvar a nosa Terra. 
Aínda que os efectos do cambio climático 
parecen desoladores, aínda hai esperanza. 
¡Non uses palliñas de plástico! ¡Usa bolsas 
reutilizables! ¡Planta unha árbore! ¡Usa 
menos electricidade! ¡É moi fácil!

ALINA, 11 ANOS, RUMANIA 

O cambio climático é complicado e multifactorial. 
Necesitamos educación, os datos e resultados de 
investigacións expertas, así como alternativas para 
as malas prácticas de hoxe en día. Somos os adultos 
do mañá e a educación de hoxe é terreo firme para 
as ideas innovadoras que convertirán este presente 
gris nun futuro esperanzador.

APRENDE, PENSA, INNOVA.

CHRISTOS, 14 AÑOS, GRECIA
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O cambio climático é o 
cambio rápido das condicións 
meteorolóxicas e climáticas. 
Preocúpame porque vivo á beira do 
mar e hai partes do meu país que 
poden desaparecer. Os desafíos 
inclúen evitar os desastres naturais, 
como os tsunamis. Podo reciclar e 
aforrar auga, pero os mozos non 
poden facer moito se os adultos 
non se comportan.

GABRIEL, 11 ANOS, PORTUGAL

Mientras estamos ocupados con el COVID-19 y el 
confinamiento, el mundo y la naturaleza tuvieron la 
oportunidad  de curarse a sí mismos. Debido a nuestras 
actitudes como la quema de combustibles fósiles o la tala 
de árboles, el cambio climático se ha convertido en un gran 
problema. Pero, por desgracia, todavía no nos importa 
demasiado. Solamente nos ponemos tristes un momento 
y luego decimos que no podemos hacer nada solos. ¿Qué 
pasará si todo el mundo decidiera que hasta la más pequeña 
acción puede ayudar? Tenemos que pensar en nuestro futuro. 
Incluso si plantas un árbol o vas en bicicleta al trabajo, te 
harás un favor a ti mismo, y si todos lo hacen, nuestro mundo 
se salvará. ¡Todo el mundo puede hacer algo, podemos actuar!

SIMAY, 14 AÑOS, FRANCIA

Debatemos moito durante o proxecto 
eTwinning sobre o cambio climático 
e agora sabemos que cada un de nós 
temos un papel para contribuír  a un 
futuro mellor. Reciclar, reducir, repensar 
e reutilizar deberían ser prácticas que 
apliquemos nas nosas vidas diarias na 
casa, na escola e en todas partes. As 
accións simples poden marcar unha gran 
diferenza se todos nós nos implicamos e 
nos preocupamos.

LITO, 14 ANOS, GRECIA
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3. Actividades eTwinning
recomendadas

Inculcar a conciencia e a comprensión do cambio climático a unha  idade 
temperá é, fundamentalmente, a mellor maneira de modificar comportamentos 
e as actitudes. O primeiro paso para entrar en acción é informarse. É preciso 
comprender os fenómenos para a toma de decisións e para recoñecer as opcións 
que temos. Estudantes e docentes necesitan
obter toda a información sobre as causas, as repercusións e as respostas ó 
cambio climático. Ser ben informado incita á acción. Logo, o alumnado pode 
informar a outras persoas sobre as repercusións do cambio climático a través 
de conversacións, cartas, reunións municipais e  os ses votos. No capítulo 
anterior, vimos algúns exemplos de proxectos eTwinning  que trataban de 
temas relacionados co cambio climático  os desafíos ambientais ós que nos  
enfrontamos. Hai unha  gran cantidade de actividades que poden realizarse en 
diferentes materias, dende a ciencia ata a arte e a tecnoloxía, sobre o tema do 
cambio climático. A continuación, atoparedes algunhas suxerencias de actividades 
que poden organizarse cooperando  con outras clases de eTwinning.

Os alumnos debaten sobre a importancia da reciclaxe e inclúen o tema da reciclaxe 
na súa clase. Examinan as cousas que tiran e intentan pensar en cómo se lles pode 
dar uso a distintos obxectos. Os seus docentes abren tres TwinBoards e piden ós seus 
estudantes que engadan ideas sobre cómo poden reutilizar unha caixa de cereais, 
unha botella de plástico de deterxente e unha caixa de cartón do seu último xoguete. 
Deben pensar en solucións creativas e propoñer polo menos 100 ideas para cada 
obxecto.

Unha vez que acaban esta actividade, os docentes preparan un pequeno concurso 
para os seus alumnos. Teñen que pensar e crear coas súas familias un novo obxecto 
reciclando artigos que doutra maneira terían tirado. Os docentes montan unha 
pequena exposición no centro educativo e invitan a familias, estudantes e ó resto do 
profesorado. Entrégase un papel con todas as candidaturas a todas os asistentes, que 
terán que  votar polas tres que  prefiran tendo en conta: o uso creativo do material e a 
utilidade do novo obxecto. Anúncianse as tres propostas gañadoras e fotos deses tres 
obxectos  sóbense ó TwinSpace. Cando todos os copartícipes teñan subido as súas 
manualidades gañadoras, os estudantes de todas as escolas votan polas súas favoritas. 
Anúncianse as persoas galardoadas e  dáselles un pequeno premio. 

Reciclar, 
Reutilizar, 

Reducir
IDADE
4–10

FERRAMENTAS
Dotstorming
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Os alumnos comproban primeiro, en liña, de onde ven a comida e como está cambiando o 
sistema alimentario. Nunha reunión dixital, debaten o valor de cultivar  a súa propia horta e 
identifican prácticas agrícolas ecolóxicas, para  planear a súa propia horta escolar.
Cun foro no TwinSpace ou outra ferramenta, propoñen hortalizas que se acostuman cultivar 
nos seus países, indicando as súas necesidades: aire, auga, luz, temperatura e espazo. 
Tamén investigan e comproban qué plantas funcionan ben xuntas. Seleccionan algúns 
vexetais que cultivarán en todos os países asociados, ademais de calquera outra  verdura 
que  desexan plantar. Reúnen todo o material nunha guía de xardinería en liña, onde teñen 
toda a información importante que necesitan sobre o cultivo dos seus vexetais.
Cada clase participante:

 – Debuxa o deseño do seu xardín coas medidas do espazo necesitado.
 – Programa os cultivos das súas plantas: que necesita ser plantado e cando.

Durante o curso, as clases participantes comparten entre si o desenvolvemento dos seus 
plans con diferentes gráficos, así como  ideas sobre a colleia e o que  farán coas súas 
verduras, por exemplo: crear un libro de bioreciclaxe, vendelas, organizar un mercadillo 
ecolóxico na escola para compartir os seus coñecementos e informar a máis persoas sobre o 
valor dunha horta biolóxica ou enviarse os seus produtos entre si.

Docentes e estudantes debaten sobre o cambio climático e como construír hábitos 
ecolóxicos positivos. Pídese á clase que examinen diferentes recursos e que faga unha 
chuvia de ideas sobre posibles actividades diarias para axudar ó medio ambiente. 
Unha vez que as clases de todos os países participantes teñan contribuído, divídese os 
estudantes en equipos internacionais  e dáselles a elixir entre un dos seguintes temas:

 – Reciclaxe
 – Aforro de enerxía
 – Consumo de auga
 – Hábitos alimenticios

Cada equipo ten que acordar cinco ou seis hábitos relacionados co medio ambiente, 
por exemplo, para o «aforro de enerxía»: Desenchufo o meu móbil en canto se  cargou. 
Todos estes hábitos ecolóxicos reuniranse nunha táboa que se subirá ó TwinSpace. 
Esta táboa pode realizarse como actividade para a clase enteira e/ou como  deberes 
para  cada estudante. Ó final da semana, comproban se se están acostumando ós seus 
novos hábitos, marcando o espazo correcto. Cada mes,  examínanse as táboas e darase 
un premio ó alumno máis respectuoso co medio ambiente (débese preparar un baremo 
segundo actividades). Tamén se pode difundir a táboa ó resto do centro educativo. 

 As nosas
bio-hortas

IDADE
6–12

FERRAMENTAS 
Tricider, 
Pictochart

Construír hábitos 
positivos e 
ecolóxicos

IDADE
5–12

FERRAMENTAS 
Tricider, Canva, 
TwinBoard
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Os profesores poden, ou ben, tratan en clase os diferentes tipos de 
contaminación ou, se os alumnos son maiores, pedir que busquen información e 
que a expoñan ó resto da clase. Nunha reunión en liña, cada clase de copartícipes 
escolle un tipo de contaminación para describilo: aire / luz / auga / terra. Despois, 
pídese ós estudantes que traballen en equipos internacionais (a partir dos 8 anos) 
e que presenten solucións para o seu tipo de contaminación. Pódense dividir en 
catro equipos: 1. aire, 2. terra, 3. auga e 4. luz. O resultado pode exhibirse nun 
TwinBoard,  un cartel ou unha curtametraxe. Ó final, cada grupo copartícipe 
selecciona un tipo de contaminación e recompila todos os recursos para crear 
un xogo de mesa (ou un xogo en liña ou un feito con cartón). Os xogos feitos 
con cartón poden ser de tipo ‘serpes e escaleiras’ e contar con datos sacados da 
información recompilada, por exemplo: «Deixaches a luz do teu cuarto encendida 
ó irte ó salón, retrocede tres casas.» Neste caso, tamén se poden crear xogos de 
mesa para o resto das clases participantes e envialos ós centros por correo.

Fórmanse grupos multinacionais de estudantes de catro a seis participantes. Cada 
grupo recibe un enlace a un documento compartido. Durante unha reunión dixital,  
pídese ós grupos que traballen simultáneamente pola súa conta e que anoten ideas 
sobre o tema do cambio climático. Dánselles 10 minutos para completar a lista sen 
repetir ideas. Unha vez que o tempo se acaba, os profesores comproban qué equipo 
ten máis ideas. Felicítase á clase polo moito que xa saben  logo exponse a diferenza 
entre o clima e o tempo. También se explica o efecto invernadoiro e por qué o clima 
se está volvendo máis cálido. Pídese a todos os grupos que pensen e escriban nun 
mesmo documento as preguntas que teñen sobre o cambio climático, por exemplo: 
«Como me afectará o cambio climático? Quen é o responsable do cambio climático? 
A quen afectará o cambio climático? Como podo axudar? Por que está subindo o nivel 
do mar?» Cando a sesión en liña conclúa, dáselles ós estudantes máis tempo ata a 
próxima actividade para engadir máis preguntas. 

Aprendamos sobre 
os diferentes tipos 
de contaminación

IDADE
5–12

FERRAMENTAS
TwinBoard, 
Canva,
Adobe Connect

Que é o cambio 
climático?

IDADE
7–15

FERRAMENTAS
MeetingWords
Adobe Connect
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Fórmanse grupos de catro a seis estudantes. Cada grupo selecciona un dos seguintes 
temas:

 – A nosa rutina diaria
 – A viaxe dunha lata de aluminio
 – A viaxe dunha barra de pan

Deben apuntar nun TwinBoard todas as actividades que levan a cabo dende que
se despertan, ou os pasos necesarios para conseguir unha lata de aluminio ou unha 
barra de pan  nunha bolsa  de papel. Os equipos traballan xuntos para  elaborar un 
gráfico utilizando imaxes e texto. Tamén poden preparar carteis.
Despois de subir todos os carteis ó TwinBoard, asígnase a cada grupo un cartel dun 
grupo diferente e pídeselles que pensen qué actividades ou procesos conlevan 
combustibles fósiles e, polo tanto, contribúen ás emisións de dióxido de carbono 
e ó cambio climático. Por exemplo, nunha ducha de auga quente úsase gas ou 
electricidade. A maior parte do consumo de enerxía provén dos combustibles fósiles, 
que son fontes de enerxía non renovables.

En cada clase participante, o profesor pídelles os estudantes que formen un corro, 
sostendo unha pelota. O profesor pídelle que pensen nunha cousa pequena que 
poida saír mal na súa rutina diaria, por exemplo, que o despertador non soe. Terán 
que pensar qué consecuencia ten e levantar a man para recibir a pelota e contar a 
consecuencia. Por exemplo: «non tes tempo de almorzar». Logo teñen que pensar cal 
á a seguinte consecuencia, como «tes sono na clase». O xogo continúa ata que  non 
se poidan atopar máis consecuencias. Logo, cooperarán entre clases para montar un 
mapa conceptual dixital baseado nunha roda de consecuencias climáticas (‘mind map’ 
en inglés), por exemplo, cambio climático > aumento das temperaturas da atmosfera e 
do mar. O nivel do mar elévase > asolagamentos. Destrúense vivendas. 

O cambio climático e 
as súas repercusións

IDADE
7–15

FERRAMENTAS
Mindmeister
Mindmupt

Contribución 
humana ó cambio 

climático
IDADE
7–15

FERRAMENTAS
TwinBoard, 
Pictochart, Canva 
Postermywall
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Nesta actividade, os estudantes pensan e planean accións que poderían tomar contra 
o cambio climático. Preséntanse á clase catro categorías de actuación:

 – Concienciación: compartir o aprendido sobre a repercusión do cambio climático.
 – Campaña: presionar ás administracións para  que  actúen para  reducir as emisións 
de gases de efecto invernadoiro e apoien os municipios a adaptarse.

 – Ecolóxica: actividades para reducir as nosas pegadas de carbono.
 – Recadación de fondos: recadar diñeiro para organizacións que traballan contra o 
cambio climático.

Os alumnos elixen unha categoría e traballan nun dos catro equipos multinacionais. 
Preparan unha lista de actividades que poden organizar e clasifícanas. Unha vez que  
rematan, comparten as listas  co resto de estudantes e ábrese unha votación sobre as 
diferentes actividades.
Os centros asociados escollen a máis votada de cada categoría e planifican cómo 
poñelas en práctica con toda a clase ou por grupos.
A planificación faise cooperando entre centros asociados para  crear os recursos
necesarios. 

Os estudantes deben buscar en liña historias de persoas reais que se viran 
afectadas polo cambio climático, por exemplo: secas, erosión, a falta de alimentos, 
asolagamentos. Comparten as historias (en detalle) a través de publicacións nun 
TwinBoard. Despois, os estudantes en grupos multinacionais seleccionan unha das 
historias. Un participante fai de entrevistador e prepara as preguntas que lle gustaría 
facer á persoa afectada polo cambio climático, mentres outro representa á persoa que 
foi afectada polo cambio climático e responde ás preguntas. Cada grupo decidirá se 
farán unha entrevista por escrito ou se queren montar un vídeo  colaborativo. Todos os 
resultados finais  compartiranse no TwinSpace e os estudantes terán a oportunidade  
de ver o traballo dos demais, comentar ou incluso engadir preguntas. Poden ir máis alá, 
seleccionando unha das entrevistas para crear un relato curto, un artigo, unha entrada 
de diario ou un poema que describa os sentimientos da persona afectada polo cambio 
climático.

Historias do cambio climático: 
repercusións na vida de persoas 

de todo o mundo

IDADE
12–17

FERRAMENTAS
TwinBoard, 
MeetingWords

¡Actuamos! IDADE
8–17

FERRAMENTAS
Tricider,
MeetingWords
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Divídese os alumnos en pequenos equipos internacionais e dáselles acceso a 
un documento común. Deberán escribir una descrición libre do termo: «cambio 
climático». Con isto, poden activar coñecementos previos e examinar cuestións que 
lles xurdiran. Poden escribir o que saben, o que cren saber, o que oíron, o que non 
coñecen con certeza ou o que queren saber.

Despois de que todos os equipos aportaran as súas contribucións, os alumnos lerán o 
que os seus compañeiros escribiran. Ambas clases acordarán un día e unha
hora para que os estudantes accedan ó documento compartido e utilicen o chat para 
debater. Deberán traballar xuntos para escribir un resumo que combine as súas ideas.

Os centros asociados redactan unha definición funcional do que  é o cambio
climático.

Despois, os estudantes divídense en dous equipos internacionais e traballan nos 
seguintes temas:

 – Equipo 1: Describir as causas do cambio climático.
 – Equipo 2: Describir os posibles efectos do cambio climático.

Para atopar toda a información necesaria, deberán xuntar diferentes artigos e recursos 
nunha carpeta do TwinSpace e a continuación, debater sobre as seguintes cuestións:

 – Como afectou o cambio global ó clima local e á xeografía do lugar onde viven?
 – Como afectaron estes cambios ás persoas que viven alí?
 – Como tratou de adaptarse a xente ós efectos do cambio climático?

O resultado será un artigo creado por cada equipo con información importante 
e imaxes impactantes. Nunha reunión en liña, cada equipo pode presentar como  
traballou e o que aprendeu. 

Causas e efectos 
do cambio 
climático

IDADE
15–19

FERRAMENTAS
Adobe Connect,
MeetingWords,
Etherpad

Que sabemos do 
cambio climático?

IDADE
15–19

FERRAMENTAS 
MeetingWords, 
PowerPoint 
compartido 
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As clases esbozan a trama duna historia cuxos personaxes se enfrontan ás 
consecuencias do cambio climático. Cada clase vai creando unha parte da historia 
para  que  outra  a continúe. Unha vez que  a historia estea lista, as clases decidirán o 
escenario, os obxectos que necesitarán, o decorado e comezan a ensaiar a súa obra 
colaborativa. As clases participantes poden presentar o seu traballo ó resto do seu 
centro para informar ó alumnado sobre as consecuencias do cambio climático.

Cando teñan adquirido suficientes coñecementos sobre os efectos do cambio 
climático, utilizarán unha web de aplicacións de aprendizaxe para crear xogos 
interactivos sobre os efectos do cambio climático. Poden preparar crucigramas, xogos 
de parellas, xogos de «quen quere ser millonario» ou sopas de letras. Tamén poden 
utilizar outras ferramentas para realizar concursos de preguntas. Os xogos, unha vez 
listos, sóbense ó TwinSpace e recábase a opinión do resto das clases participantes. 
Nunha fase posterior, pódense compartir estes xogos nas páxinas web dos seus 
centros educativos para concienciar sobre os efectos do cambio climático. 

O cambio climático, que trae consigo a suba do nivel del mar, é probable que 
provoque asolagamentos en moitas partes do mundo e xere condicións meteorolóxicas 
extremas como secas e vagas de calor noutros lugares. Traballando xuntos en equipos 
internacionais, os estudantes seleccionarán un continente e investigarán como o 
cambio climático afectará ás súas diferentes rexións. Xerarán un documento cos seus 
achados e subirano a un mapamundi interactivo. Unha vez que todos os equipos 
internacionais e engadido o seu traballo, seleccionarán un documento dun equipo 
diferente para propoñer nun vídeo, un cartel o unha exposición de diapositivas, como 
o goberno debe prepararse para estes cambios e que plans deben poñerse en marcha.

Creando o mapa 
do cambio 
climático

IDADE
15–19

FERRAMENTAS
Thinglink, Canva 
Postermywall, 
PPT, Prezi, 
Adobe Spark

Dramaturxia 
do cambio 
climático

IDADE
7–12

FERRAMENTAS
MeetingWords,
Colorilo

Xogo interactivo 
sobre os efectos

do cambio 
IDADE
10–15

FERRAMENTAS
Learningapps, 
Kahoot, Quizziz
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Pídese ás clases que busquen en internet conceptos erróneos sobre o cambio climático. 
Aquí están algúns exemplos:

 – Como pode ser real o quecemento global se este ano fai tanto frío no inverno?
 – Non é simplemente unha flutuación normal  na temperatura da Terra?
 – De todos modos, non hai nada que poidamos facer ó respecto.
 – Non sería tan malo que fixera máis calor!
 – O recente quecemento global está causado polo sol.
 – O vapor de auga atmosférico é o gas que atrapa a calor e o principal responsable do 
quecemento global.

 – O clima cambiou moitas veces nun pasado lonxano, antes de que o ser humano 
comezara a queimar carbón e petróleo, polo que o quecemento actual non pode ser 
causado pola queima de combustibles fósiles.

Unha vez que todos engadiran un concepto erróneo, teñen que seleccionar un e 
documentarse sobre a realidade, explicar por que non é certo e presentar evidencias 
científicas. Pódese crear un libro electrónico que  conteña tanto os conceptos erróneos e os 
datos. As clases deben explorar a idea equivocada en si mesma:
Por que algunahs persoas cren isto? En que probas se basea? Que razonamento
seguen? A continuación, usarán a evidencia científica para  rexeitalo.

Docentes e estudantes debaterán sobre a necesidade da enerxía para a nosa vida diaria, 
por exemplo: para os nosos ordenadores, alumeado e iluminación ou transpor- tes. A 
comunidade científica está de acordo en que  a queima de combustibles fósiles libera gases 
de efecto invernadoiro que provocan o cambio climático. Hoxe en día, afirman a repercusión 
que  o cambio climático está tendo na terra e a agricultura, os ecosistemas e os bosques, 
o ciclo da auga, os núcleos urbanos, os entornos costeiros e mariños, e a industria. Para 
axudar a reducir estes efectos —e diminuír as emisións de gases de efecto invernadoiro — é 
importante diversificar as formas nas que obtemos e utilizamos a enerxía.

Ós grupos internacionais de estudantes asignaraselles unha fonte de enerxía:
 – Enerxías non renovables: gasolina, diesel, propano, gas natural, carbón, nuclear…
 – Enerxías renovables: energía hidroeléctrica, biomasa, etanol, biodiesel, eólica, 
xeotérmica, solar…

Cada equipo buscará información sobre a fonte de enerxía asignada, centrándose nos 
seguintes puntos:

 – Descrición
 – De onde se extrae
 – Como se almacena e como se libera
 – Como se utiliza hoxe en día

Realidades e mitos 
sobre o cambio 

climático

FERRAMENTAS
TwinBoard, 
Padlet, Issuu

As fontes da 
nosa enerxía IDADE

15–19

IDADE
15–19

FERRAMENTAS
Prezi, PPT,
Adobe Connect
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 – Vantaxes e inconvenientes
 – Repercusións medioambientais
 – O futuro desa fonte de enerxía

Cada equipo creará unha exposición de diapositivas cos seus achados. Organizarase unha 
serie de seminarios virtuais onde cada equipo presentará os seus achados e responderá ás 
preguntas do resto. Cando se teñan presentado todas as fontes de enerxía, crearán unha 
táboa comparativa, falarán sobre a importancia de utilizar diversas fontes de enerxía e 
proporán solucións. Opcionalmente, poden calcular a súa pegada de carbono utilizando 
diferentes sitios web.

Os profesores anuncian que se organizará un festival de cine para explicar de que se trata o 
cambio climático e que pode facer a xente. O festival de cine pode ter diferentes categorías: 
curtametraxes, películas de animación, documentais... Os estudantes divídense en grupos 
internacionais, segundo os seus intereses. En cada grupo, decídese quen realizará as 
diferentes funcións: guión, dirección, interpretación, montaxe de vídeo, etc. Unha vez que 
todas as películas están listas, cárganse ó TwinSpace. Os centros asociados organizan un 
día no que todos poidan ver as produccións simultáneamente para ir facendo comentarios 
por chat en directo. Os videos compártense no sitio web dos centros e a audiencia vota. 
Estudantes e docentes poden acordar diferentes categorías de galardóns: mellor dirección, 
mellor animación, mellor guión… As películas premiadas poden ser difundidas a través dos 
medios de comunicación locais para concienciar sobre o cambio climático.

Usando os seus coñecementos sobre o cambio climático, os alumnos crean un xogo de 
escape en liña. Os escenarios poden ser diferentes, e teñen que decidir xuntos
a acción do xogo; por exemplo: tes que  saír da habitación antes de que  o asolagamento te 
arrastre; un científico louco secuestroute e tes que  resolver todas as pistas para evitar que 
destrúa a terra, etc.
Unha vez que se teñan posto de acordo sobre o escenario, mediante un documento 
compartido, traballarán en equipos internacionais para crear:

 – Un vídeo inicial para explicar a historia.
 – Diferentes pistas, preguntas, puzles, mensaxes cifradas, etc. E as súas solucións - 
sempre relacionados co tema do cambio climático.

 – Un último vídeo para  felicitar a quenes dean coa solución antes de que se acabe o 
tempo.

Cuando estea listo o xogo de escape, debe probalo o resto dos centros asociados. Despois 
de axustalo, compartirase coas clases dos demáis centros asociados.
En caso dunha gran participación por parte de estudantes para esta actividade,  pódense 
crear máis xogos de escape, que despois se compartirán entre os diferentes equipos. Nese 
caso, os alumnos poden avaliar os xogos dos seus compañeiros. 

Festival de cine 
sobre o cambio 

climático
IDADE
12–19

FERRAMENTAS
Watch Together, 
Ferramentas 
d’edició i vídeo

Xogo de 
escape sobre a 
sostenibilidade

IDADE
15–19

FERRAMENTAS 
genial.ly
(con tutoriales para crear 
juegos de escape en línea) 
TwinBoard
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O alumnado da actividade formará parte dunha organización imaxinaria denominada 
«Protexemos a Fauna» cuxa misión é axudar á xente a entender
a interdependencia das especies da Terra, baseándose na idea de que todos os seres 
vivos son importantes. Usando un TwinBoard, os alumnos comparten información 
sobre un animal en perigo de extinción que lles chame a atención. Buscarán máis 
información coa que responderán ás seguintes cuestións:

 – Cales son as características deste animal?
 – Como é o lugar onde vive o animal (o seu hábitat)?
 – Por que está este animal en perigo de extinción?
 – Que se está facendo para salvalo da extinción?
 – Como se relaciona este animal co seu entorno e por que é importante?

Unha vez que toda a información estea no TwinSpace, a clase elixirá un dos animais e 
engadirá unha ilustración do mesmo e do seu hábitat, xunto cunha cita que
se lles ocorreu cando leron a información compartida polos seus compañeiros. Ó final,
toda a información e as ilustracións compartiranse nun libro electrónico.

Actuamos desde o 
centro

IDADE
4–19

FERRAMENTAS 
Materiais creados  
nas actividades do 
proxecto

ONG «Protexemos
a Fauna»

IDADE
6–12

FERRAMENTAS
Colorilo, Issuu, 
AnswerGarden,
TwinBoard

Esta actividade ten como obxectivo principal a difusión de todos os coñecementos que 
os estudantes adquiriron durante un proxecto sobre o cambio climático. Os estudantes 
organizarán unha actividade aberta para o Día do Medio Ambiente (5 de xuño) que pode ter 
lugar no seu propio centro educativo ou no seu barrio.
A continuación, detállanse algunhas ideas resumidas de actividades: Poderían:

 – Crear carteis e folletos para informar á súa comunidade sobre as medidas que poden 
tomar

 – Cantar unha canción sobre un tema medioambiental escrita coas outras clases 
participantes

 – Montar unha exposición cos seus debuxos ou obras que crearon cooperando coas 
outras clases participantes en actividades de reutilización e reciclaxe

 – Convocar unha protesta de acción polo clima, utilizando as súas bicicletas como forma 
alternativa de transporte

 – Organizar unha videoconferencia cos seus copartícipes para presentar ós seus centros 
os resultados dos proxectos. Tamén poderían invitar as familias, ó persoal científico, a 
representantes da administración e a persoas expertas.

 – Impartir talleres para o resto do alumnado sobre diferentes temas aprendidos  no 
proxecto eTwinning, p.ex. talleres de arte e manualidades utilizando materiais 
desbotados

 – Presentar as súas ideas ou solucións á alcaldía da súa localidade
 – Compartir cuñas de audio nunha emisora de radio local sobre consellos para preservar o 
medio ambiente 
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Conclusión

Un novo capítulo da historia humana estase escribindo diante dos nosos ollos. Nos últimos  
anos,  fíxose evidente que  o cambio climático, os desastres naturais, as pandemias e outros 
acontecementos inesperados (mundiais e locais) non son simplemente sucesos aleatorios. 
Máis ben, é moi probable que sexan o resultado de actividades humanas, que desestabilizan 
o delicado equilibrio da Terra. Os cambios que estamos experimentando non nos esperan  nun 
futuro lonxano. Xa están aquí e aféctannos a nós, ós nosos fillos e ás comunidades. Vemos 
manifestacións de mozos de todo o mundo marchando polo clima. Unha xuventude liderada e 
inspirada por adolescentes, que xa non esperan a que  as persoas adultas tomen decisións. 
Piden cambios e esixen accións concretas.

A comunidade científica insta  os gobernos a mitigar o cambio climático e, coa ratificación do 
Acordo de París sobre o Clima (2015), a comunidade internacional aceptou formalmente os 
seus ambiciosos obxectivos. A resposta da Unión Europea ó cambio climático e o recente Pacto 
Verde europeo amosan que só se pode reducir a fenda de emisións se se adoptan medidas 
comúns a favor de de obxectivos claros.

Entre os moitos desafíos que temos por diante, hai un que a educación pode abordar: a 
redución da fenda entre o coñecemento científico e a comprensión social do cambio 
climático.
A ignorancia sobre a crise climática é unha gran pedra no camiño para salvar a vida  na Terra, tal 
como a coñecemos. É necesario realizar un amplo esforzo, incluso nos sistemas educativos, para 
colmar as lagoas de coñecemento do público xeral. Algunhas  persoas aínda negan o cambio 
climático, outras poderían non ser conscientes ou non estar interesadas nos efectos que poidan 
ter os seus hábitos de consumo, o seu estilo de vida e o seu uso de enerxía na terra.

Dan Ariely, catedrático de economía condutual na Universidade de Duke, explica por que para 
moitas persoas o cambio climático segue sendo un tema lonxano co que non se identifican. 
Describe o que  na investigación se chama «o efecto vítima non identificable»: normalmente 
preocupámonos moito polo sufrimento dun individuo, xa que  somos capaces de relacionarnos 
con esa persoa emocionalmente; á inversa, temos grandes dificultades para  comprender as 
grandes traxedias, dada a nosa incapacidade para relacionarnos con elas a nivel emocional. 
Lemos que a terra se está quentando, que millóns de persoas perderon assúas vidas e os 
seus fogares debido ós desastres naturais relacionados co cambio climático; sabemos que  se 
debe ás accións relacionadas co ser humano. Aínda así, ¿como podemos entender o «aforro 
de enerxía», por exemplo, se non podemos medir a enerxía que aforramos? ¿Cómo podemos 
relacionarnos con el, se non podemos vinculalo cun relato ou non podemos visualizar como 
marcamos a diferenza? Noutras palabras, ¿como podemos lograr un cambio no solo de tipo 
gobernamental, estatal ou municipal, senón tamén nos ámbitos individual e comunitario? De 
acordo co Profesor Arieli, para cambiar o comportamento, as persoas deben medir, visualizar e 
sinalar, tanto para si mesmas como para outras, os resultados e beneficios do cambio solicitado. 
Isto é exactamente  do que trata o peche da fenda de coñecemento sobre o cambio climático; 
este é o papel da educación.

Alexandra Hanna Licht
Responsable de seguimiento y pedagogía 

Servicio Central de Apoyo de eTwinning
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O cambio climático requirirá accións en todos os ámbitos da sociedade, 
incluíndo individuos, comunidades, empresas e organizacións locais, 
rexionais, nacionais e internacionais. Non podemos abordar o cambio 
climático só desde o ámbito gobernamental, nin pedir que o fagan 
poucos individuos, para ver un resultado afectivo. No caso do cambio 
climático, a aprendizaxe da experiencia chegará demasiado tarde, 
así que debemos aprender a través da educación. As escolas están 
preparando a xeración moza para  o futuro; equípana con habilidades e 
coñecementos útiles  que lles servirán no mundo cambiante do mañá. 
Da man, centros educativos, docentes e o resto do persoal educativo 
teñen a responsabilidade de equipar á xuventude con coñecementos 
que sexan relevantes hoxe en día, para axudarlles a medir, visualizar 
e sinalar —para si e para o resto— que as accións e a actitude cara ó 
cambio climático deben modificarse agora.

Nos diversos proxectos eTwinning presentados neste libro, vemos como 
os estudantes aprenden sobre o medio ambiente natural, os efectos 
do plástico, a contaminación e o uso de enerxías contaminantes no 
noso fráxil mundo. Cando estudantes propoñen e crean solucións 
para reducir as súas pegadas ecolóxicas nas súas vidas cotiás, 
cando investigan e crean campañas de concienciación, non só están 
aprendendo, senón que tamén se convirten en motores de cambio. 
Nos proxectos eTwinning, teñen oportunidades concretas de participar 
nunha aprendizaxe significativa ó comprometerse e resolver problemas 
reais de hoxe en día. Vemos unha variedade de proxectos en toda 
Europa e máis alá que forman os seus estudantes para ser protagonistas 
do cambio e marcar a diferenza por medio  de accións específicas, 
medibles e tanxibles. Dende organizar campañas de concienciación, 
ata plantar árbores e experimentar coa xardinería, ou aprender sobre 
a produción de alimentos e os residuos. O alumnado convírtese en 
protagonista da súa historia, non só esixindo o cambio, senón creándoo 
nos seus fogares, centros educativos e entornos cercanos.

Esta publicación amosa que a acción polo clima non debe só limitarse  
ás actuacións da administración, ou a individuos protestandoa favor do 
clima. Vimos a indagación de centros educativos, docentes e proxectos 
para ver como o cambio climático afecta a todas as áreas da nosa 
vida e integran a educación sobre o clima ó longo e ancho dun abano 
de temas, abordando o asunto desde ángulos sociais, económicos e 
científicos - e todo isto desde unha idade moi temperá.

eTwinning proporciona ós docentes as ferramentas, o contexto, a 
inspiración e o recoñecemento para formar o seu alumnado e axudalo
a converterse en motor do cambio, para salvar a fenda entre o 
conocemento científico e a verdadeira comprensión do que está en 
xogo, o que conleve un compromiso de actuación máis firme. O que 
se pode ler nesta publicación son só algunahs das moitas actividades 
que empoderan as persoas para crear comunidades, creando 
oportunidades específicas para que a xuventude enxendren o 
cambio que quere ver no mundo, empezando polas súas escolas, sen 
límite definido.
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eTwinning é unha comunidade dinámica pola que pasaron, nos sus 15 anos de 
existencia, máis de 800.000 docentes procedentes de 206.000  centros educativos*.

Leváronse a cabo máis de 107.000* proxectos, nos que participaron multitude de 
estudantes de todos os niveis educativos de todo o continente (*datos de xuño de 2020).

eTwinning —a comunidade de centros educativos de Europa e os seus países socios 
colindantes— constitúe unha actuación para  centros educativos, financiada pola Comisión 
Europea no marco do programa Erasmus+. Conta con docentes de36 países europeos e 8 
países do seu entorno xeopolítico.

eTwinning conta cunha plataforma dixital dispoñible en 31 idiomas. Calquera visitante ten 
á súa disposición información variada para participar en eTwinning, coa explicación das 
vantaxes que ofrece esta comunidade e a presentación de materiais inspiradores para 
traballar con proxectos de cooperación. O profesorado inscrito
conta cunha área reservada, chamada «eTwinning Live», que constitúe unha interface 
personalizada para  que  cada  docente interactúe na comunidade: permite o encontro, 
a interacción, a cooperación en proxectos e a participación en actividades de 
desenvolvemento profesional de ámbito nacional, europeo ou con máis países. Ademáis, 
cando os profesores traballan xuntos nun proxecto, teñen acceso a un espazo colaborativo 
privado, que  é único para  cada  proxecto, chamado TwinSpace.

eTwinning ofrece un alto nivel de apoio ós seus usuarios («eTwinners»). En cada un dos 
países participantes (44 a día de hoxe), un Servizo Nacional de Apoio (SNA) ou unha 
Axencia de Apoio eTwinning (AAE) promove a iniciativa, proporciona consello e orientación 
de cara ó seu uso, así como organiza unha serie de actividades e oportunidades de 
desenvolvemento profesional a nivel nacional.

eTwinning conta cun organismo de coordinación a nivel europeo: o Servizo Central de 
Apoio (SCA) xestionado por European Schoolnet, un consorcio de 34 ministerios de 
educación, en nome da Comisión Europea. O SCA coopera cos SNA e  responsabilízase 
do desenvolvemento da plataforma, ofrecendo, ademais, unha serie de oportunidades de 
desenvolvemento profesional e outras actividades como a Conferencia eTwinning anual e 
os premios europeos eTwinning, que galardoa a docentes e estudantes que participan en 
proxectos sobresalientes.
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