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O candil de Dikshu

Guía dirixida a alumnado e profesorado de ciclo medio e superior de educación 

primaria.

 Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) 7. Enerxía accesible e non   

 contaminante.

 Ligazón ao vídeo: https://vimeo.com/524966639/9606d84991

 Duración: 7:07 minutos.

 Localización e ano: Bukaraya Samudram, Anantapur, Andhra Pradesh,  

 India. 2019.  

  Competencias: comunicación lingüística, dixital e do tratamento da 

información, do coñecemento e interacción co mundo físico e natural,  

social e cidadán.

https://vimeo.com/524966639/9606d84991
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Sinopse

Dikshu vive nunha aldea da India rural. Na súa casa non ten 
electricidade e, cando anoitece, le grazas á luz dun candil. A través 
da familia de Dikshu coñeceremos os inconvenientes de non ter 
electricidade e saberemos que tipo de enerxía utilizan para cociñar ou 
para regar os campos que cultivan.
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Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
O 25 de setembro de 2015, os 193 países que forman 
parte das Nacións Unidas marcaron 17 obxectivos que 
terían que acadar antes do ano 2030. Estes obxectivos 
chámanse Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 
(ODS) e propoñen crear un mundo mellor, a través de 
retos tan importantes como erradicar a pobreza, loitar 
contra as desigualdades e pór freo ao cambio climático, 
entre outros.

Máis información en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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ODS 7. Enerxía accesible e non contaminante
O acceso universal á enerxía é esencial. En todo o mundo, miles de millóns de 
persoas non dispoñen dun acceso a medios de electricidade fiables e alcanzables. 
Aínda hai moitas persoas que utilizan combustibles moi contaminantes e tecnoloxías 
pouco eficientes. Grazas á electricidade, a seguridade aumenta e o estilo de vida 
e as oportunidades das persoas melloran moito. É fundamental apoiar iniciativas 
que aseguren o acceso universal aos servizos de enerxía modernos, que melloren 
o rendemento enerxético e aumenten o uso de fontes renovables con tal de crear 
comunidades máis sostibles e inclusivas.

A maior parte das vivendas da India rural non dispoñen de fontes de enerxía fiables, 
accesibles e sostibles. Nesta zona chove moi pouco e hai moita seca. A Fundación 
Vicente Ferrer aproveita o Sol para crear enerxía a través de placas solares. Con elas 
poden regar grandes extensións de terra gastando pouca auga grazas ao rego por 
goteo. Canto máis quenta o Sol, máis enerxía se crea para regar as plantacións.
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Reflexión
Unha vez visto o vídeo, reflexionade sobre as seguintes preguntas:

1. Dikshu non ten electricidade na casa. Grazas á enerxía, podemos utilizar 
unha gran cantidade de aparatos que nos fan a vida máis sinxela. A que 
cousas temos acceso e non ten a familia de Dikshu, polo feito de non ter luz 
na súa casa? 

Por exemplo, a familia de Dikshu non ten luz nin electrodomésticos como 
neveira, lavadora ou ventilador. Segundo as estatísticas só un 11  % dos 
fogares na India rural teñen neveira. O ventilador é necesario nun lugar onde 
no verán se chega a máis de 40 °C e, ademais, axuda a previr as picaduras 
de mosquitos. Tampouco teñen televisor ou acceso a Internet. En moitas 
casas da India rural utilizan xeradores para ter luz, mais trátase de sistemas 
precarios, que sofren apagóns constantemente. Ademais, en moitas cidades 
da India a instalación de cables non reúne as condicións de seguridade 
precisas. Non ter luz fai que Dikshu non poida ler ou estudar en condicións 
cando se fai de noite. As rúas están moi escuras e son perigosas. No vídeo 
tamén vimos como o pai de Dikshu, que é labrego, usa a enerxía solar. Trátase 
dunha enerxía renovable e non contaminante. Podedes dicir que enerxías 
son renovables e cales non?
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• As enerxías renovables obtéñense de fontes que non se esgotan nunca 
ao usalas, como a luz do Sol, o vento, as correntes de ríos ou as mareas. 
Son limpas e non afectan ao medio ambiente. Como funciona a enerxía 
solar que vimos no vídeo? Os raios de luz solar transmítennos unha 
pequenísima parte da enerxía que decote se está a producir no Sol. A 
enerxía solar convértese en electricidade nas placas solares, que están 
formadas por finísimas capas de materiais especiais. Poden servir tamén 
para calefacción ou para ter auga quente.

• As enerxías non renovables son enerxías que se acaban ao  utilizalas. Son 
o carbón, o petróleo e o gas natural. Que impacto credes que ten o uso 
destas enerxías para o noso planeta?

A India é un dos países máis poboados do mundo que ten un gran reto de 
futuro: satisfacer as necesidades enerxéticas da poboación sen comprometer 
a sustentabilidade ambiental. De feito, a cidade máis contaminada do mundo 
é a capital da India, Nova Delhi.

A continuación, invitaremos o alumnado a reflexionar sobre a electricidade 
que gastamos e malgastamos. Que podemos facer para un uso máis sostible? 
Por exemplo: utilizar lámpadas de baixo consumo, aproveitar a luz natural, 
apagar os aparellos eléctricos que non se estean a usar, non empregar 
lavadoras ou lavalouzas até que a carga non estea completa, mercar aparatos 
que teñan a etiqueta verde A++ ou A+++, etc.
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2. Que implica cociñar con leña na India rural?

Na India rural moitas familias aínda cociñan con leña, como a súa veciña. 
As mulleres son as encargadas dunha tarefa tan dura como a de recoller 
a leña. Para conseguir a leña córtanse moitas árbores. A deforestación ten 
moitos efectos negativos para o medio ambiente, como por exemplo a perda 
do hábitat de millóns de especies e a aridez do terreo. Ademais, cociñar con 
leña ten moitos perigos, xa que calquera faísca pode provocar un incendio, 
se a casa está feita de palla ou ramas. Doutra banda, cociñar con leña fai que 
respiren moito fume e provoca enfermidades respiratorias. Por este motivo, 
as mulleres cociñan fóra da casa para evitar estes fumes tan nocivos para a 
saúde.
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Actividade complementaria 
Grandes personaxes da ciencia

• Finalidade: Coñecer científicas e científicos que mudaron a 

vida da humanidade.

• Duración:  2 horas de clase e tarefa na casa.

• Material necesario: Ordenador con acceso a Internet ou 

acceso a material bibliográfico que fale de grandes científicos e 

científicas. Cartolinas, rotuladores ou impresora.

• Ligazóns de interese: https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/

secundando-la-igualdad/mujeres-a-ciencia-cierta/mujeres-a-

ciencia-cierta-recursos-web.html

• Desenvolvemento da actividade: O alumnado investigará os 

científicos e científicas que fixeron historia e invitaráselles 

a reflexionar sobre se coñecen máis homes ou mulleres. A 

continuación, traballarán un destes personaxes e prepararán 

unha presentación para o resto da clase.
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Primeira parte
Entre toda a clase, facede unha lista de mulleres e homes de ciencia en dúas 
columnas diferentes segundo sexan homes e mulleres. Que científicos e científicas 
coñecedes no campo da electricidade? Sabedes quen era Hertha Marks Ayrton? 

A continuación, reflexionaremos sobre se coñecemos o mesmo número de 
homes que de mulleres de ciencia. A que se debe? Aínda que as mulleres 
fixesen grandes achegas á ciencia, a tecnoloxía ou as humanidades, estas foron 
infrarrepresentadas e invisibilizadas. Temos exemplos reais de mulleres que 
fixeron grandes descubrimentos, se ben o recoñecemento o recibiron, unicamente, 
os seus respectivos maridos ou colaboradores na investigación. É o caso de 
mulleres como Frieda Robscheit-Robbins, Jocelyn Bell, Sau Lan Wu ou Isabella 
Helen Lugowski. 

Frieda Robscheit-Robbins 

Fonte: scientificw
om

en.net

Jocelyn Bell 
Fonte: www.mujeresconciencia.com

Sau Lan Wu Fonte: www.aip.org

Isabella Helen Lugosky 

Fonte: www.wattpad.com
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Segunda parte
Por grupos de 3 ou 4 alumnos/as traballaredes a vida dun destes personaxes. Será 
necesario que haxa o mesmo número de mulleres que de homes. Cada grupo 
investigaredes a biografía e a achega que fixeron á humanidade. A continuación, 
prepararedes unha presentación de entre 5 e 10 minutos que compartiredes co 
resto da clase. Podedes utilizar, de soporte, un mural ou presentación que inclúa 
datos e fotografías. 

PERSOA A ESTUDAR

 Biografía da persoa

 Achega desta persoa á humanidade Fotografía
da persoa 
escollida

Outras fotografías 
interesantes

Outras fotografías 
interesantes

Mary W. Jackson 

Fonte: hypebeast.com
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Máis información en:

www.fundacionvicenteferrer.org

Sobre a Fundación Vicente Ferrer 
Desde a Fundación Vicente Ferrer (FVF) traballamos no sueste da India para 

mellorar as condicións de vida das comunidades en risco de exclusión. Implicamos 
os grupos máis desfavorecidos para garantirlles unha vida digna e oportunidades 
de futuro a través de proxectos de educación, sanidade, hábitat e ecoloxía, tendo 

especialmente en conta os colectivos vulnerables, como son as mulleres e as persoas 
con discapacidade.

Síguenos:

http://www.fundacionvicenteferrer.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.facebook.com/fundacionvicenteferrer
https://www.instagram.com/fvicenteferrer/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-vicente-ferrer/
https://twitter.com/FVICENTEFERRER
https://www.youtube.com/user/fundvicenteferrer
https://vimeo.com/fundacionvicenteferrer

