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Nación Mar é un berro de vida, unha chamada de atención sobre un ecosistema que loita por sobrevivir sen perder a súa
esencia. As súas fermosas evolucións ilustradas transmítennos perfectamente a beleza deste fascinante universo, a
simbiose entre os seus moradores e o valor dos coñecementos nados da experiencia, ás veces tráxica, sempre esforzada,
convertida nun tesouro transmitido a través de xeracións.

Antes da lectura
Falar da importancia dos mares e os océanos no ecosistema global e da
porcentaxe que representan na superﬁcie do planeta.

Botar man do recurso visual dun drakkar (que, seguramente, recoñerán
sen problema) para que reﬂexionen sobre o uso e o traballo da madeira
na construción marítima.
Dar un paseo polo pasado, cando Galicia era unha potencia marítima na
pesca de baleas (desde 1951 ata 1983 foron capturados máis de 11.000
exemplares).
Comentarlles que, até o outono de 2017, non había constancia de
avistamentos de baleas azuis nas costas galegas e que, agora, formamos
parte do seu corredor migratorio.
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Despois da lectura
Preguntarlles cantos tipos de cetáceos coñecían antes de ler o libro e
cantos coñecen agora. Tentade facer unha lista de máis de cinco especies
entre todo o grupo.
Sabías que existen diferentes artes de pesca e que delas dependen o tipo
de embarcación e aparellos a empregar?

Poñede en común as vosas opinións sobre o vertido de refugallos no
océano. Preguntarlles se consideran a contaminación do mar como un
problema grave e por que. Se lles ocorre algunha alternativa para o
tratamento de residuos da industria? Estudade as propostas en conxunto.

Formade dous grupos, dependendo de quen teña familiares que
traballen en oﬁcios relacionados co mar e os que non. Se non hai
ninguén, analizade os motivos: vila de interior, perda dos oﬁcios
artesanais...

