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ESCENARIO PEDAGÓXICO DOS TRES ERRES 

Autor(es) 
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Resumo 

Neste escenario pedagóxico, os estudantes coñecerán os distintos modos nos que as nosas 

sociedades «usan e abusan» dos animais. Algúns exemplos inclúen o uso de animais para 

producir alimentos e roupa, para utilizalos en tradicións relixiosas e culturais, para o 

entretemento, na terapia con animais, etc. O obxectivo desde curso é que os estudantes 

amplíen o seu coñecemento e desenvolvan varias competencias pedagóxicas.  

Elementos clave  

Elementos clave Suxestións 

Materias Bioloxía, Matemáticas, Cultura Científica, Ética, Ciencias 
Ambientais 

Temas Benestar animal, animais na sociedade   

Idade dos 
estudantes 

15-17 anos 

Tempo de 
preparación 

Os creadores deste escenario pedagóxico asignaron un tempo 
estimado de dúas semanas para a preparación dos profesores.  

Tempo de 
ensinanza 

O tempo estimado para este escenario pedagóxico na aula é de 
cinco clases de 55 minutos cada unha. Este escenario pedagóxico 
pode executarse usando o método de Aprendizaxe baseada en 
Proxectos.  

Material 
pedagóxico en liña 

• Google Documents (https://www.google.com/docs/about/) 

• Aulas virtuais  

• Moodle (https://moodle.org/) 

• Nubes virtuais (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Follas de cálculo 

• Procesadores de Word 

• Ferramentas de autor (eXelearning: 
https://exelearning.net/en/) 

• Ferramentas para presentacións 

Material 
pedagóxico físico 

Ordenadores, teléfonos móbiles, tabletas, proxectores 

Recursos 
utilizados 

Unha parte fundamental desta lección é ensinarlles aos estudantes 
métodos para facer enquisas. Por iso, o uso de ferramentas en 
liña e formularios proporciona aos profesores as preguntas que 
poden utilizar para facer unha enquisa sobre os usos dos animais. 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Elementos clave Suxestións 

Algúns exemplos destas ferramentas inclúen: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Para facer as enquisas, os profesores poden utilizar as preguntas 
do Anexo 1.  

Outros recursos: 

Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Hábitos de consumo na UE en relación cos produtos 
pesqueiros e da acuicultura  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (PDF en liña) 

Seguridade Alimentaria na UE  

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(PDF en liña) 

Opinión de estudantes sobre o benestar e os dereitos dos 
animais en Europa e Asia  

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Opinións de cidadáns da UE sobre o benestar animal 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Opinións de europeos ante o benestar animal 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

O informe sobre mascotas de 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Caza sostible e a Rede Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Táboa de valor creativo (consúltese o enlace de Google Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Licencias  

© Unión Europea, 2020 

 Atribución CC BY 4.0 

A política de reutilización da Comisión aplícase mediante a Decisión 2011/833/EU da 

Comisión do 12 de decembro de 2011 sobre a reutilización dos documentos da Comisión 

(OJ L 330, 14.12.2011, p. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

A reutilización deste documento, salvo que se especifique o contrario, está autorizada pola 

licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Polo tanto, a reutilización está permitida 

sempre que se dea o recoñecemento axeitado e que se indiquen os cambios realizados.   

Para calquera uso ou reprodución de elementos que non sexan propiedade da UE, é 

posible que se teña que pedir permiso directamente aos respectivos posuidores dos 

dereitos.  

Obxectivos da lección 

• Identificar usos comúns dos animais na nosa sociedade.  

• Coñecer distintas opinións entre os estudantes.  

• Desenvolver un pensamento crítico sobre este tema.  

Tendencias  

• Aprendizaxe baseada en proxectos  

• Aprendizaxe colaborativa   

• Aula invertida  

• Aprendizaxe STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas polas súas 

siglas en inglés) 

• Educación ao aire libre  

• Aprendizaxe móbil  

• Aprendizaxe de código aberto  

• Trae o teu propio dispositivo (BYOD polas súas siglas en inglés) 

• Aprendizaxe sobre redes sociais  

• Materiais pedagóxicos  

• Aprendizaxe entre iguais  

Competencias do século XXI  

• Creatividade e innovación  

• Pensamento crítico e resolución de problemas  

• Comunicación  

• Colaboración  

• Alfabetización en TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación) 

• Competencias sociais e interculturais  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Plan da lección  

Nome da 
actividade 

Procedemento Tempo 

Enquisa Os profesores presentan e explican o obxectivo da enquisa.  

Poden utilizar as preguntas do Anexo 1 ou crear unha enquisa 
utilizando a EU Survey (enquisa da UE), Google Forms ou 
calquera outra ferramenta. Tamén poden imprimir e distribuír a 
enquisa.  

Así mesmo, os profesores poden utilizar as preguntas deste 
formulario (que tamén está recollido no Anexo 1):  

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7K
TcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55 min 

Resultados 
e creación 
de grupos 

Despois de facer as enquisas, os profesores presentan os 
resultados, explican as distintas funcións e agrupan os 
estudantes en varias áreas clave para facer as seguintes 
actividades. Os temas que se debaterán son o uso de animais 
como mascotas, no mundo do entretemento, para a 
alimentación, no proceso de buscar solucións ambientais e en 
tradicións relixiosas e culturais (15 minutos).  

Os estudantes son divididos en grupos de catro ou cinco 
(depende do número total de estudantes) e cada un terá unha 
función diferente.  

As funcións son as seguintes:  

• Facer un diario de aprendizaxe: o estudante que se 
encargue desta función ten que tomar notas, fotos ou vídeos 
e facer un rexistro da actividade (en Google Docs, nun 
editor de texto ou nun blog). Ademais, será o representante 
do grupo. Nos últimos cinco-dez minutos da lección, ten que 
facerlles as seguintes preguntas aos seus compañeiros:  

o Que fixestes? 

o Que ferramentas utilizastes? 

o Con que problemas vos atopastes? 

o Canto tempo vos levou? 

• Presentador: este estudante ten que facer a presentación 
final do grupo. Todos os membros do grupo teñen que 
contribuír ao traballo e o presentador ten que recoller todos 
os materiais e facer a presentación final do grupo.  

• Investigador: este estudante ten que verificar as fontes de 
información, as licencias e o dereitos de autor.  

• Localizador nun mapa: este estudante ten que utilizar un 
mapa (pode ser dixital ou físico, pero ten que ter a opción de 
utilizar marcas ou de fixar unha localización) no que indicará 
os lugares onde se atopou a información, vinculando o 
mapa cos recursos que se utilizaron durante a lección. Os 
estudantes deciden que función fai cada un e distribúen o 
traballo de investigación (10 minutos).  

Cando terminen, comezan coa investigación (85 minutos). 

110 min 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Nome da 
actividade 

Procedemento Tempo 

Tarefas de 
grupo 

 

Cando os estudantes terminen a investigación sobre o tema 
asignado, a preparación do diario de aprendizaxe (15 minutos) 
e o posterior debate (15 minutos), comezarán coa preparación 
da presentación e do mapa que despois se compartirán co 
grupo principal (25 minutos). 

55 min 

Grupo 
principal 

Os grupos fan as presentacións e mostran as súas conclusións 
ante os outros grupos (15 minutos). 

A continuación, faise un debate sobre os diferentes temas no 
grupo principal e os estudantes extraen as conclusións que 
serán publicadas (20 minutos).  

Os estudantes asignados ás distintas tarefas e 
responsabilidades agrúpanse entre si para facer un diario de 
aprendizaxe común, unha única presentación e un mapa grupal, 
ademais de asegurarse de que se respectan as fontes e os 
dereitos de autor (10 minutos).  

Os estudantes fan a enquisa unha vez máis e comparan os 
resultados cos da primeira enquisa (10 minutos).   

55 min 

Avaliación 

Como exemplo, a continuación incluímos unha imaxe dunha guía que poden usar os 

profesores para avaliar os seus estudantes:  

Calidade da 
información 

Sen resposta  
(0 puntos) 

A información 
está pouco 
relacionada, ou 
non ten relación 
algunha, coas 
preguntas 
formuladas 
(1 punto) 

A información 
responde ás 
preguntas 
principais, pero 
non proporciona 
detalles e/ou 
exemplos 
(2 puntos) 

A información 
responde ás 
preguntas 
principais e 
proporciona 
unha ou dúas 
ideas 
secundarias 
e/ou 
exemplos  
(4 puntos) 

A 
información 
está 
claramente 
relacionada 
co tema 
principal e 
proporciona 
varias ideas 
secundarias 
e/ou 
exemplos 
(6 puntos) 

Cantidade de 
información 

Sen resposta 
(0 puntos) 

Hai un ou máis 
temas que non 
se abordan 
(1 punto) 

Abórdanse todos 
os temas e 
respóndese á 
maioría das 
preguntas cunha 
oración 
(2 puntos) 

Abórdanse 
todos os 
temas e 
respóndese á 
maioría das 
preguntas cun 
mínimo de 
dúas oracións  
(4 puntos) 

Abórdanse 
todos os 
temas e 
respóndense 
todas as 
preguntas 
cun mínimo 
de dúas 
oracións 
(6 puntos) 

Redacción  Sen resposta 
(0 puntos) 

Hai varios erros 
de gramática, 
ortografía ou 
puntuación 
(1 punto) 

Hai algúns erros 
de gramática, 
ortografía ou 
puntuación  
(2 puntos) 
 

Case non hai 
erros de 
gramática, 
ortografía ou 
puntuación  
(3 puntos) 

Non hai 
ningún erro 
de 
gramática, 
ortografía ou 
puntuación 
(4 puntos) 

Idioma  Unha mestura  
(0 puntos) 

Idioma nativo  
(2 puntos) 

Inglés 
(4 puntos) 
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Opinión de estudantes e profesores trala execución deste escenario pedagóxico 
durante a fase piloto do proxecto  

Opinións dos estudantes  

• Este escenario pedagóxico foi máis difícil para os estudantes menores de 14 anos e 

máis sinxelo para os alumnos de máis idade en secundaria, pero aínda así é 

complicado.  

• É preferible que se explique aos estudantes o motivo polo que se fai unha enquisa 

na clase e, a continuación, elaborala.   

Comentarios dos profesores  

• Dada a variedade de temas de debate e de actividades deste escenario pedagóxico, 

así como a posibilidade de executalo utilizando o método de Aprendizaxe baseada 

en Proxectos, os profesores poden elixir entre utilizar varias horas en días 

consecutivos nunha semana ou asignar un tempo específico para cada actividade ao 

longo do semestre. Por exemplo, a primeira sesión pode dedicarse á enquisa e aos 

seus usos e a probar varias ferramentas. Despois, os profesores poden presentar os 

temas do proxecto aos seus alumnos (animais na sociedade, cultura, entretemento) 

e incluso poden improvisar adaptando o contido e as actividades (por exemplo, 

centrándose na parte ética e facendo unha actividade sobre a ética da caza e as 

normas máis recentes neste ámbito).  

• Por favor, teñan en conta que os materiais do escenario pedagóxico poden ter un 

contido forte, polo que é aconsellable que se adapten ás idades e aos 

coñecementos previos dos estudantes.  

• Ademais, recorde que os temas deste escenario pedagóxico poden xerar un debate 

interesante na clase, pero tamén moi intenso. Asigne un tempo concreto a cada 

actividade, incluído o debate, para así asegurarse de acadar unha execución 

completa e significativa do escenario.  

• Este escenario pedagóxico pode executarse dun xeito interdisciplinario no contexto 

de materias como Bioloxía, Anatomía, Ética, Filosofía e Ciencias Ambientais.  

• É altamente recomendable que os profesores preparen preguntas para todos os 

temas que se debatan (materiais recollidos no Anexo 2). 

• Os profesores poden ser proactivos buscando e presentando máis recursos sobre o 

tema (por exemplo, a Declaración dos Dereitos do Animal da UNESCO: 

http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Sobre o proxecto dos tres erres 

Este escenario pedagóxico creouse no marco do proxecto dos tres erres. Este proxecto 

crea actividades pedagóxicas para escolas de secundaria co obxectivo de presentar o 

principio dos tres erres (tres conceptos que comezan coa letra erre en inglés) na 

experimentación animal: Substituír, Reducir e Refinar o uso de animais na ciencia. Os 

estudantes desenvolverán o seu pensamento crítico e as súas competencias de 

alfabetización científica explorando temas como a ética na ciencia, como a Unión Europea 

está protexendo o benestar dos animais de laboratorio e que alternativas existen (por 

exemplo, ferramentas de alta tecnoloxía sen necesidade de usar animais). As actividades 

pedagóxicas están dispoñibles para os profesores neste curso Massive Open Online Course 

(MOOC), organizado pola European Schoolnet Academy.  

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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O proxecto dos tres erres foi financiado polo Centro Común de Investigación da Comisión 

Europea no marco dun proxecto piloto do Parlamento Europeo. Este documento foi 

elaborado pola European Schoolnet (unha rede de 34 Ministerios de Educación europeos 

que teñen o obxectivo de promover a innovación na ensinanza e na aprendizaxe) en 

colaboración con ECORYS (unha empresa internacional que ofrece servizos de 

investigación, asesoría e xestión) e SYRCLE (centro de revisión sistemática da 

experimentación con animais de laboratorio). 
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Anexo 1   

Enquisa sobre varios temas relacionados co uso e abuso dos animais na sociedade. As 
preguntas e respostas pódense adaptar dependendo de como se organice a enquisa.  

 

Información xeral 

*Por favor, escribe aquí o teu nome e apelidos 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Por favor, escribe aquí a túa idade 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* A túa escola (se é necesario) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*O teu nivel escolar (se é necesario, pódese substituír polo nivel da túa clase) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Outros asuntos (especifica) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………..

………………………………….................................................................................................... 

 

Sobre as mascotas 

*Tes mascotas? 

 Si 

  Non 

 

Que mascota tes? 

  Can 

  Gato 

  Paxaro 

  Cabalo 

  Animais pequenos 

  Peixes  
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  Outros 

 

Escribe aquí calquera outro tipo de mascota 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Na túa opinión, estamos humanizando as mascotas? 

   Si 

   Non 

 

* Pensas que as persoas que teñen mascotas son máis propensas a transmitir 

enfermidades infecciosas?  

 Si 

 Non 

 Non o sei 

 

* Como poden as mascotas axudar a mellorar o teu comportamento? 

 Axudan a aumentan a túa responsabilidade 

 Axudan a melloran as túas notas 

 Axudan a mellorar a túa intelixencia emocional  

 Axudan a mellorar as túas habilidades sociais 

 Axudan a mellorar as túas habilidades deportivas 

 Non axudan a mellorar nada 

 Non o sei 

 

*Coñeces algún proxecto que utilice animais para axudar as persoas con 

discapacidades? 

 Si 

 Non 

 Non o teño claro 

 

Se a resposta anterior foi un si, escribe aquí o motivo 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Animais e entretemento  

*Estás de acordo en que se utilicen animais para o entretemento? 

 Si 

 Non 

 Non o teño claro 

 

*Na túa opinión, os animais que se utilizan para o entretemento sofren? 

 Si 

 Non 

 Non o teño claro 

 

*O uso actual dos zoos é un bo xeito de protexer e estudar aos animais? 

 Si 

 Non 

 Non o teño claro 

 

Se tes algunha resposta adicional, escríbea aquí 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*A caza é un deporte? 

 Si 

 Non 

 

*A caza é unha actividade necesaria? 

 Si 
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 Non 

 

Se a túa resposta é un si, explica aquí o motivo 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Cres que os animais que hai nos circos sofren? 

 Si, sempre 

 Si, pero só os animais salvaxes como os leóns ou os elefantes 

 Non, pero ás veces as súas condicións de vida non son boas 

 Non 

 

*Cres que os zoos e os acuarios son necesarios ou que as tecnoloxías virtuais 

poderían substituílos?  

 Si, as tecnoloxías virtuais non son o mesmo 

 Si, pero só para protexer especies salvaxes en alto risco ou para rescatar animais 

da caza furtiva 

 Non, coas tecnoloxías actuais non son necesarios 

 

*Coñeces algunha tradición na que se utilicen animais en festividades populares ou 

en celebracións locais?  

 Si 

 Non 

 

Se a resposta anterior foi un si, descríbea aquí. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 
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*Consideras que algunhas especies animais sobreviven porque se utilizan en 

actividades humanas?  

 Si 

 Non 

 

Animais e medio ambiente  

*Os animais poden cambiar o noso entorno? 

 Si 

 Non 

 

*Cres que é posible que o uso excesivo de animais en granxas poida contribuír ao 

cambio climático?  

 Si 

 Non 

 Non o teño claro 

 

*Escribe aquí o motivo 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Coñeces algunha fonte de enerxía actual de orixe animal? 

 Si 

 Non 

 

Animais e relixión 

*Coñeces algunha tradición relixiosa que inclúa o uso de animais? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 
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Se a resposta anterior foi un si, descríbea aquí. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Animais para a alimentación 

*É necesario comer animais? 

 Si 

 Non 

 

*Os humanos estamos abusando dos animais para a alimentación? 

 Si 

 Non 

 Non o teño claro 

 

*Os humanos estamos a utilizar máis animais para a produción agraria do que 

necesitamos? 

 Si 

 Non 

 Non o teño claro 

 

Grazas pola túa colaboración! 

 

 

A tradución foi realizada por Scientix, financiado polo programa de investigación e 

innovación da Unión Europea H2020 – proxecto Scientix 4 (Acordo de Subvención Nº 

101000063), coordinado por European Schoolnet (EUN). O contido deste documento é 

responsabilidade única do organizador e non representa a opinión da Comisión Europea 

(CE), que non se fai responsable de ningún uso que se poida facer da información contida 

no presente documento.  

 


