
RESUM 

 

 

Els Manglars i Aiguamolls de Tuxpan (Veracruz, Mèxic) àrea natural amb alt valor 
científic, cultural, paisatgístic i educatiu és declarat al 2006 Lloc Ramsar. És considerat 
com el principal proveïdor dels béns i serveis ambientals en la regió. 
Desafortunadament aquest reconeixement internacional no ha sigut suficient per a 
disminuir la pressió antròpica sobre aquests ecosistemes. 

El maneig sustentable dels Manglars i Aiguamolls de Tuxpan ha de fonamentar-se en la 
participació de la societat local, usuaris del recurs i promotors del desenvolupament 
econòmic de la zona. Però per a involucrar-se en accions de conservació és 
indispensable l'Educació i la Comunicació. 

Es reconeix llavors la necessitat d'iniciar un treball educatiu ambiental, considerant que 
des de l'educació preescolar pot iniciar-se aquesta labor. És en l'educació inicial on 
l'ambient, no solament resulta un enorme potencial didàctic per al professor, sinó que és 
des d'aquesta etapa del desenvolupament on s'ha d'iniciar a l'infant en la seua formació 
ètic-moral. 

La recerca es desenvolupa amb 300 infants de dotze centres de preescolar a cinc 
localitats limítrofes als Manglars i Aiguamolls de Tuxpan amb el propòsit d'iniciar 
accions d'educació i comunicació en la població infantil sobre la conservació d'aquests 
ecosistemes. La tesi se centra en dos objectius, el primer d'ells, és determinar la 
percepció que tenen els xiquets de preescolar sobre el seu ambient i el segon, comprovar 
si mitjançant una intervenció educativa és possible el canvi d'aquesta percepció. 

Per a conèixer les concepcions que tenen els xiquets sobre el seu entorn i tenint en 
compte la seua edat es va utilitzar l'anàlisi del dibuix. Per a açò, es va sol·licitar als 
infants que elaboraran un dibuix sota el títol Com és el meu ambient? L'anàlisi del 
dibuix es realitza mitjançant una metodologia descriptiva de caràcter qualitatiu i 
quantitatiu (Barraza, 1999) considerant al dibuix com un instrument de comunicació no 
verbal. 

En una segona fase del treball s'implementa una intervenció educativa com a instrument 
de canvi en la percepció dels xiquets sobre el seu entorn local. La intervenció educativa 
és dissenyada pertinent al context i d'acord amb el currículum del Programa d'Estudis 
Preescolar 2011, específicament amb el camp formatiu d'Exploració i Coneixement del 
món. Amb ella s'ha fomentat una actitud reflexiva sobre la importància de 
l'aprofitament adequat dels recursos naturals. De les activitats planejades destaca el 
teatre de titelles com una experiència significativa, en la qual a través de la història 
narrada es descriu personatges, tema i problemàtica destacant trets geogràfics i socials 
familiars als xiquets. 

S'avalua els canvis en la percepció ambiental utilitzant una metodologia descriptiva de 
caràcter qualitatiu i quantitatiu a través de l'anàlisi d'un post-dibuix. Els resultats 



indiquen que els xiquets van mostrar canvis en la percepció que tenien de l'ambient 
integrant en la seua concepció factors biòtics i socials, també van mostrar un canvi en la 
representativitat i valoració de la vegetació local, manifestant canvis importants en el 
sentit de pertinença a la regió. Van integrar en la seua concepció elements i trets 
aportats pel contingut abordat a través de l'obra de teatre de titelles en la concepció de la 
vegetació i fauna local. 

Del treball es conclou que és necessari emprendre accions educatives mitjançant 
l'aplicació de situacions didàctiques fonamentades teòricament en l'ambient i en la 
comunitat on viu l'infant per a afavorir el pensament reflexiu en els xiquets. La recerca 
mostra la importància de valorar el capital natural, en aquest cas els Manglars i 
Aiguamolls de Tuxpan, potenciant una mirada com a part dels coneixements 
significatius sobre el seu entorn. A aquest efecte es pretén promoure en els infants la 
valoració de la seua diversitat biològica, social i cultural; el respecte per totes les formes 
de vida i el dret a gaudir d'un ambient sa. 

	  


