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Que vou atopar neste receitario?
Ola mestr@! Neste documento atoparás un feixe de ideas e propostas
para afondar co teu alumnado no coñecemento da contorna litoral e os
mares. O Receitario enmárcase nas actividades do programa do GALP
Norte “Ondas de ilusións: ondas do mar”, e ten como protagonista á
Ameixa Tareixa, unha compañeira sen igual para que descubrir o lugar no
que vivimos e implicarnos no seu coidado.
Se o teu grupo está inscrito no programa…
Recomendámosche que fagas algunha destas actividades entre a Sesión
1 (presentación na aula) e a Sesión 2 (excursión). Deste xeito, os teus nenos e nenas poderán aproveitar moito mellor a saída e o programa será
máis significativo.
Emprega este Receitario como mellor che pareza: transforma as actividades, inventa propostas novas, salta algún dos bloques,… Non hai receitas
máxicas e ninguén coñece mellor ca ti á túa tripulación e o que pode
funcionar e non con ela!
Por que coa Ameixa Tareixa?
Porque a través dela poderás…
• Poñer en valor dos traballos artesanais e das traballadoras/
es do mar: a propia Ameixa Tareixa será quen relate como é a
súa relación coas persoas traballadoras.
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• Dar a coñecer a fauna e flora do litoral: a Ameixa Tareixa
contaranos como son os seus amigos e amigas (a robaliza, a
xarda, a zamburiña, etc.) así como a descrición de como é o
lugar onde vive.
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• Promover a sustentabilidade ambiental e social: a importancia de tratar ben o mar para que ela e os seus amigos e
amigas sobrevivan, así como do crucial de manter a actividade pesqueira e marisqueira tradicional.
Os recursos que empregamos na sesión da aula —por se che apetece
gardalos ou empregalos con outro grupo— poderás atopalos na web do
programa: http://ondasdeilusions.es/
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1. Mergullando no mundo da Ameixa Tareixa
Canto aprendemos xa das ameixas, e canto nos queda por aprender!
Para seguir mergullando por este tema na aula propoñémosvos os seguintes retos:
PROPOSTA I. Ameixicionario
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Sifón, charneira, bivalvo. Mexilón, zamburiña, volandeira, robaliza.
Bou. Mariscadora, rede, raño, gancha. Litoral, ría, costa ártabra. Contaminación.
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Cantas palabras podedes atopar que teñan que ver coa Ameixa e a
súa vida e contorna? Propoñemosvos facer un “Ameixicionario”, un
dicionario de termos e ilustracións que vos quede como recurso para
a Biblioteca do cole. Un posible xeito de facelo:
1. Que cada neno ou nena seleccione un termo. Podedes facer unha
choiva de ideas colectiva antes para axudarlle a atopar conceptos.
2. Na metade dunha folla, que escriba o concepto en grande, un debuxo, e a definición. Para definilo pode axudarse do dicionario ou
de internet, pero que o explique coas súas palabras!
3. Xuntades todas as follas, encadernádelas, facédeslle unha portada, e… Á Biblio! Para que compañeiros e compañeiras poidan
aprender tamén!

PROPOSTA II. Parellas mariñas
Cantos amigos e amigas ten a Ameixa aló no fondo do mar! Nesta actividade propoñémosvos elaborar un xogo de parellas coas distintas
especies dos nosos mares:
1. Cada neno ou nena ten un anaco de cartolina branca do tamaño
dun cuarto dun folio, e escolle unha palabra do seguinte listado:
1. Mexilón, 2. Zamburiña, 3. Volandeira, 4. Robaliza, 5. Sargo,
6. Faneca, 7. Peixe sapo, 8. Muxe, 9. Cangrexo, 10. Centola, 11.
Lapa, 12. Vieira, 13. Navalla, 14. Alga, 15. Ourizo de mar, 16. Estrela de mar,17. Xarda, 18. Sardiña, 19. Polbo, 20. Raia, 21. Berberecho, 22. Mincha, 23. Rodaballo, 24. Meiga, 23. Santiaguiño, 24.
Arroaz, 25. Faneca.
2. Logo, axudándose de internet ou os libros que haxa na aula, escribe o nome da especie e debúxaa.
3. Faise unha fotocopia en cartolina e a cor de cada carta, e con iso
temos a baralla para comezar a xogar! (Xa sabedes… cartas dadas
a volt a, e hai que atopar as parellas).
→ Podedes prestarlle a baralla unha semana a cada grupo do cole para que outros
nenos e nenas xoguen tamén!

PROPOSTA III. Os mares coas mans
O cheiro, o sabor, o oído… A riqueza dos mares pode desfrutarse con
todos os sentidos, tamén o tacto. Propoñémosvos unha refrescante
proposta para coñecer coas mans o que temos máis preto:
1. Cada neno ou nena sae de expedición a unha praia e trae un
obxecto que atope na area. Moito ollo, que hai normas:
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→ Non vale… ningún ser que estea vivo ou en proceso de descomposición, nada
sucio ou que cheire mal, nada que corte ou poida facer dano
→ Vale… Cunchas, pedras, plásticos, algas secas,...

4

2. Ao mesmo tempo, preparades unha caixa de cartón cun burato
polo que colla un brazo, ou un saquiño escuro que non transparente.
3. Con moito segredo, cada participante amósalle ao mestre ou
mestra o tesouro que atopou na praia (para que este avalíe se
cumpre os criterios!).
4. Logo reméxense, e saen voluntarios a meter a man sen mirar, coller un obxecto, apalpalo, e… Adiviñar!

2. Vidas mariñeiras
PROPOSTA IV. A que sabe o mar?
Tamén polo gusto podemos coñecer a riqueza dos océanos! Cantas
receitas sabedoras dos tesouros das nosas rías! Os produtos do mar
son moi bos para o corpo, e consumilos non ten problemas para os
ecosistemas mariños sempre que o fagamos con sentidiño. Así que
vos propoñemos xerar un auténtico Receitario cos saberes gardados
nas vosas casas. Só tedes que:
1. Preguntar na casa algunha receita cun produto do mar -mellor se
é típico das nosas costas e non importado ou de piscifactoría.
2. Anotala ou filmala
3. Xuntar todas as receitas e facer un Receitario da vosa clase
→ Pode ser divertido que os nenos e nenas filmen a un membro da súa familia
contando a receita (co teléfono móbil dalgunha persoa maior, por exemplo), e logo
xuntar as gravacións para facer un VideoReceitario. Encantaríanos recibir as vosas
propostas en ondasdeilusions@gmail.com e darlle difusión nas redes!
→ É xenial afacer o noso padal a comer produtos do mar! Podedes establecer
un día de Merenda Mariña, e propoñer que todo o mundo traia un bocata para o
recreo con algún produto do mar. Sardiñas en lata, bonito, postas de bacallao,…
Tedes moitas ideas na páxina do programa “Ponlle as pilas ao teu bocata”! http://
www.ponlleaspilasaoteubocata.xunta.es/
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PROPOSTA V. Lobas de mar
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Piratas intrépidos, afanados mariñeiros, valentes percebeiros,… O
noso maxín está cheo de homes de mar, bravos e traballadores.
Pero, e as mulleres? Como vimos na aula, as mulleres son unha parte
moi grande das persoas que traballan por e para o mar. Premede
no seguinte enlace http://vidasmarineiras.gal/peliculas para ver un
fragmento do filme “Mareas de mulleres” e saber máis do traballo
dalgunhas delas (*este proxecto de Vidas Mariñeiras é tamén unha
iniciativa do GALP, onde alumnado de secundaria da zona deseñou e
filmou pezas audiovisuais para poñer en valor esta rexión).
1. Pensade… Seguro que coñecedes a algunha muller que traballe
no mar ou con produtos que veñen del. Escollede unha e preparade unha entrevista colectivamente na aula. Podedes facer unha
“historia de vida”, preguntándolle pola súa relación co mar desde
cativa, os mellores e peores momentos, os traballos que desempeñou,…
2. Xerade un grupo de voluntarias que poidan ir falar con ela e lle
fagan a entrevista. Pode ser escrita (e nese caso difundila na revista do cole, se tedes), ou filmada.
→ En calquera dos dous casos, estaremos encantadas de recibir as vosas entrevistas en ondasdeilusions@gmail.com e darlle difusión nas redes!

3. Un mar de… plástico!
A Ameixa Tareixa, e todos os seus compañeiros e compañeiras, están en
serio perigo. Vertidos de todo tipo, especies invasoras, sobrepesca, …e
moito, moito plástico ameazan a súa vida a diario. Como xa vimos, os seus
corpiños (con moooito estómago!) filtran todo o que hai na auga, véndose
moi afectadas por aquilo que as persoas depositamos nos mares.
PROPOSTA VI. Moito que pensar
•

Propoñémosvos que reflexionedes un pouco sobre este tema,
falando, por exemplo, das ILLAS DO LIXO. As illas do lixo son concentracións de restos humanos, basicamente plásticos, que se
acumulan nos XIROS OCEÁNICOS (algo así coma os grandes remuíños onde se xuntan as correntes terrestres, e a onde van parar os
restos de todo o mundo). No Pacífico está a máis grande de todas
elas, din que pode medir dúas veces a extensión do Estado español… Se queredes saber un pouco máis deste terrible fenómeno
podedes ver algún recurso na rede, coma : https://www.youtube.
com/watch?v=fuJjPhLwdNI. E logo a conversa: por que rematan aí
todos eses refugallos? Abusamos dos plásticos? Que elementos
do noso o día a día son de plástico ou veñen envoltos nel? Poderiamos evitalo? Como?

•

Redución – reciclase – reutilización. Velaquí as famosas 3r! Que
significa cada termo?

•

Os plásticos non hai tanto que se inventaron e xa temos estes
niveis de contaminación! Isto ten moito que ver co moito que
tardan en se desintegrar. Fixádevos nesta táboa de anos e comentade que vos chama a atención dela.
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PROPOSTA VII. Matemáticas para defender os mares
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Vamos indagar un pouco máis no impacto dun dos plásticos que
máis empregamos a diario: as bolsas. Podedes comezar vendo algún
destes vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=xQeNoSikBbk
*A nós gústanos moito tamén este segundo vídeo, con imaxes reais,
pero é máis longo. Igual podedes ver algún fragmento!
https://www.youtube.com/watch?v=pswD07Ix9ZU
Coma este, hai moitos outros plástico de uso cotiá, que empregamos
e tiramos sen decatarnos do impacto que poden ter se acaban no
mar. Recompilade un mostrario dos plásticos (bolsas, envases,…) que
cada neno e nena consumen na súa casa ao longo dun día. Ao día
seguinte, compartide o que trouxo cada quen, e botade contas:
1. Cantos plásticos hai en total na aula? Canto dá se multiplicamos
iso polos días do mes? E do ano?

2. Cantos anos tarda en desintegrarse cada un deses plásticos se
remata no mar?
3. Rematede reflexionando como podemos reducir esa cantidade
inxente de plásticos.

PROPOSTA VIII. As especies máis perigosas do mar
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Non hai especie máis perigosa no océano enteiro ca o plástico, como
nos di esta campaña:
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Nesta proposta traballaremos na terceira das “r”: a reutilización –
artística- dos plásticos. Propoñémosvos que cada neno ou nena leve
á aula un plástico que empregaran na súa casa, e que fora ir parar
ao lixo. Con el, e algún material de manualidades, confeccionaremos
a nosa especie mariña monstruosa. Antenas, ollos múltiples, dentes
desgarradores,… Todo ten cabida! Só precisades:
•

Que cada quen traia o seu envase de plástico.

•

Materiais como: papeis de cores, tapóns de botella, palliñas, lá,
cartolinas,... Se é de refugallo, mellor que mellor.

•

Tesoiras.

•

Sistema para pegar: as pistolas de silicona funcionan ben para
esta tarefa. Tamén podedes empregar fita ou cola.

→ E se expoñedes as especies nos corredores do cole para que outros nenos e
nenas se atemoricen con elas?
→ Se vos apetece mandádenos algunha foto coas criaturas resultantes a ondasdeilusions@gmail.com e dámoslle difusión nas redes sociais!

Gustoume! Como fago para seguir
en contacto co programa?
Este programa está financiado con fondos do Programa FEMP 2014-2020,
dentro das actividades de animación e divulgación do GALP Golfo Ártabro Norte para este ano 2018. Podes seguir en contacto con el a través
das redes:
facebook: @galpgolfoartabronorte16
galpgolfoartabronorte.blogspot.com.es
Ou no enderezo electrónico:
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ondasdeilusions@gmail.com
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ondasdeilusions.es
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