GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

EDUCACIÓN PRIMARIA 1º CICLO

Tedes nas vosas mans unha unidade que foi deseñada para achegar o alumnado dos primeiros cursos de Ensino
Primario á observación e posterior comprensión do espazo en todas as súas dimensións, xa que tal é a pretensión
do Proxectoterra. Este sinxelo intento convértese en auténtico reto cando se trata de presentar materiais didácticos
a un alumnado de curta idade, caracterizadas por situarse no estadio das operacións concretas, cando os conceptos son incorporados a través das súas experiencias sensibles e, polo tanto, son moi dependentes das sensación
percibidas. A percepción sensorial, nas súas distintas variantes –visual, táctil, auditiva,…– será, polo tanto, eixe
fundamental das nosas propostas de traballo.
O espazo ao que dirixiremos a mirada e sobre o que reflexionaremos co alumnado será preferentemente o seu espazo inmediato, é dicir, a casa e a escola e os seus espazos mediadores. Isto non impide que visualicemos paisaxes
doutros puntos e lugares do país na procura da observación de cores, luces ou formas que os acheguen á percepción sensorial antedita. As localizacións utilizadas podédelas encontrar nesta guía, na actividade correspondente,
pois en moitos momentos o alumno/a demanda tal precisión. Por considerarmos non relevante para o noso traballo
coñecer o nome do lugar, obviamos poñelo nas actividades correspondentes.
A sucesión de propostas de traballo que formulamos incorpora, ademais do comentado, referencias a aspectos
como o paso do tempo e a súa pegada na paisaxe, as actitudes cívicas ante o uso dos espazos colectivos, a valoración da integración das construcións na paisaxe, etc…, que son posibilidades abertas ao traballo do profesorado
e que conectan con propostas de diferentes áreas, nun intento de globalizar as aprendizaxes.
A observación dos espazos vivenciais, a transmisión das sensacións por eles producidas, o intercambio de opinións
e os acordos sobre o coidado e usos dos espazos comúns, son camiños que, ao noso entender, deben explorarse
e transitar dende os primeiros anos se queremos acadar uns cidadáns que saiban respectar e valorar no futuro, o
medio que os acolle.

HISTORIA
Antón, rapaz de sete anos, decide un día facerse explorador influído pola película de aventuras que viu co seu avó
no cine. A súa curta idade impídelle ir lonxe e decide explorar o seu contorno inmediato.
Antón vive nunha aldea galega próxima a unha cidade. Na súa aldea hai elementos propios da vida rural, interesantes para o estudo do tema que nos ocupa: campos de labradío, encoro cunha aldea asolagada, etc. O feito de
estar preto dunha cidade permítenos acceder á observación de elementos urbanos (edificios, locais comerciais e
de servizos, autoestradas,…) cando o precisamos.
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Conta Antón coa súa amiga Douriña, unha andoriña que construiu o seu niño enriba da súa ventá. Grazas a ela, Antón,
pode saber como son os elementos da paisaxe vistos desde o aire ou ver paisaxes que están lonxe ou afastadas.
No seu macuto, Antón leva diversos elementos que atopou pola casa e que lle pareceron útiles para o seu novo traballo de explorador: lupa, cámara de fotos, prismáticos, un caderno de notas, lapis, etc. Ás veces conta coa axuda
e consellos do avó.

OBXECTIVOS
• Aprender a percibir o contorno máis próximo (rúa ou aldea), a través das percepcións básicas.
• Aprezar a importancia da luz como elemento definidor da paisaxe.
• Percibir a intervención humana na construción da paisaxe inmediata a través de liñas e formas xeométricas
básicas.
• Recoñecer, no contorno próximo, materiais e tipos de construcións.
• Identificar lugares do contorno inmediato que lle resulten acolledores ou incómodos de habitar e afondar nas
causas, verbalizando as emocións que lles producen.
• Tomar conciencia da dimensión comunitaria dalgúns espazos.
• Dar valor ao patrimonio paisaxístico urbano ou rural do seu contorno.
• Identificar o paso do tempo e as intervencións do ser humano como modificadores da paisaxe.

ESTRUTURA DA UNIDADE
A presente unidade consta de oito sesións que xiran arredor da figura de Antón de Soutolagoa. Ten unha estrutura
complexa que pasamos a explicar pois cada sesión está organizada do seguinte modo:
∗ Unha viñeta inicial, motivadora dunha conversa.
∗ Unha serie de tres ou catro actividades de rápida execución (observar, arrodear, repasar, identificar,...).
∗ Unha sección fixa denominada PÁXINA DO EXPLORADOR que contén os seguintes tres apartados:
1. Páxina de “Ni no, Ni no,…”, destinada a provocarlles emocións.
2. “As nosas exploracións”: breve resumo do tratado na sesión.
3. O CREBACABEZAS misterioso.
Compleméntase coa elaboración dun mural sobre a rúa da escola que está concibido para axudar a percibir os
elementos que rodean o colexio e plasmalos nunha creación artística conxunta a partir dos recortables que se
proporcionan.
Inclúense, ademais, xogos que nos permitan afianzar, dun xeito máis lúdico, os coñecementos adquiridos e que se
realizarán fóra da aula.

METODOLOXÍA
O traballo na aula realizarase tendo cada alumno/a o seu correspondente caderno de actividades, previamente
fotocopiado, no que plasmarán a resolución das propostas realizadas. Asemade contarán cunha copia da unidade
en cor que se lles entregará e recollerá ao comezo e remate de cada sesión, o que lles permitirá analizar e observar
con maior precisión as propostas. É aconsellable que o profesorado opte pola proxección das imaxes obxecto de
estudo para reclamar a súa atención ou mesmo para levar adiante explicacións en gran grupo.
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SEGUIMENTO DAS SESIÓNS

Sesión 1: Antón descobre o seu mundo
Preséntase a figura do protagonista e formúlase a escusa para o comezo da exploración. Antón vai unha tarde ao
cine co seu avó e despois de ver a película de aventuras e misterio toma unha decisión: vai ser explorador. Percorrerá o mundo para explorar todos os seus recunchos. Prepara as cousas necesarias para a aventura e despois da
cea coméntallo aos seus pais. Os pais quedan abraiados e mándano para a cama. Antón de noite ten un pesadelo
e soña cos perigos que viu no cine. Na hora do almorzo dilles aos pais que o pensou mellor e que vai explorar por
alí cerca. Cando sexa máis grande xa terá tempo de saír. O seu avó tamén lle aconsella esta opción. Antón non está
só para esta tarefa, dispón da súa amiga Douriña, unha andoriña moi viaxeira.

SESIÓN 1: actividade 1

Ábrense as propostas con actividades de observación coas que se pretende suscitar unha conversa na aula. A
través dos debuxos da cidade e da aldea queremos abordar os espazos urbanos e rurais que son nos que habitará
o alumnado ao que vai dirixida a unidade. Así, poderán ir percibindo como é o lugar no que viven a partir da observación dos lugares polos que anda Antón.

SESIÓN 1: actividade 2

Coas seis preguntas da actividade 1 queremos que o alumnado se fixe na aldea de Antón. A primeira delas busca
traballar a lateralidade (esquerda/dereita); a segunda fixar a observación no traballo do tractor nas leiras, no camión
de reparto e no pastar das vacas; a terceira pretende levalos a imaxinar os sons: a bucina do coche, o ruído do
tractor, o salto e discorrer da auga, o piar dos paxaros,…; a cuarta fixa a atención nas cores existentes na paisaxe,
a quinta pretende un achegamento ás formas e, por último, a sexta persegue facelos reparar na zona de monte
queimado ou no trazado das liñas de alta tensión.

Reitérase este tipo de traballo na actividade 2, que ten como referente unha escena urbana, para completar os
ámbitos básicos de observación.
Búscase que na observación proposta o alumnado utilice elementos básicos da percepción que logo irá traballando,
máis polo miúdo, ao longo da unidade.
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Sesión 2: Arriba preguiceiro!!!
Imaxe de Douriña que se presenta e chama ao protagonista para que esperte. É importante indicar ao alumnado
que contemple o cuarto con atención. Nesta sesión imos tratar da importancia da luz e do sol, coñeceremos o cuarto de Antón e estudaremos o seu plano.
A actividade 1 é unha actividade de
observación sobre a luz e os seus
efectos e co primeiro grupo de preguntas queremos que reparen na luz
que entra pola fiestra e que se decaten como inflúe no aspecto das cousas que nos rodean.
No segundo grupo de preguntas volvemos traballar a orientación espacial e a lateralidade.
SESIÓN 2: actividade 1

Coa actividade 2 queremos que
identifiquen os elementos que hai no
cuarto de Antón e que sexan quen de
recoñecelos no plano. Somos conscientes de que o traballo con planos
é complexo e mesmo desaconsellable a idades tan curtas.
Con todo, consideramos a posibilidade de introducilo a través dunha observación guiada, para a que lle facilitamos a imaxe superior do cuarto,
pois o achegamento á plasmación gráfica do espazo é un bo camiño para
a correcta comprensión deste. Ademais, reforzamos a observación cun
novo plano, na parte inferior da páxina, onde mudaron de lugar algúns
elementos. Serviría para se decatasen de que existen elementos fixos no
plano, como o 1 (fiestra) e o 7 (porta) e outros que non o son, pois poden
cambiar de lugar. Non todos o fixeron e, así, permaneceron no mesmo
sitio o 2 (cama) e o 6 (armario) mentres que o 3 (mesa de estudo), o 4
(arcón) e o 5 (mesiña) mudaron de lugar.

a mirada ao seu mundo cotián.
A observación das sombras, do
número de ventás, do xeito de
se agruparen as vivendas do
seu contorno son outros tantos
puntos de observación que se
suxiren.

SESIÓN 2: actividade 3

Con este pequeno cuestionario sobre a importancia da luz nos espazos
que habitamos, iniciado no cuarto de Antón, aproximámonos á rúa onde
se sitúan os seus espazos de xogo para que reparen, sen entrar noutras
consideracións, se están soleados ou non.
Coa finalidade de reforzar o visto, formulamos a posibilidade de facer,
noutro momento e fóra da aula, o Xogo do sol e da sombra: Consiste no
típico de pillar dicindo a frase “Teño unha casa no sol” (ou na sombra) para
protexerse de quen pilla.
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SESIÓN 2: actividade 4

A actividade 4 aparece na páxina de “Ni no, Ni no,…” e busca
levar a observación a unha vivenda que quedou en sombras ao
construír un viaduto por riba dela.
Conclúese cunha reflexión: a luz
inflúe nos nosos sentimentos e,
a partir dela, o alumnado deberá completar as frases propostas
que lles permitirán expresar os
seus.

SESIÓN 2: actividade 5

GUÍA DO PROFESORADO

Como en todas as páxinas-resumo que denominamos “As nosas exploracións” deberán responder correctamente a unha cuestión que se lles formula para poder recortar a correspondente peza do crebacabezas. (Neste caso, a
actividade 5 contestaríase correctamente indicando que os elementos inmóbeis son a ventá e a porta).

Sesión 3: Mira Douriña!!!
Tras motivar a observación das cores co debuxo inicial onde aparece o
arco da vella, a actividade 1 leva a observar as catro imaxes que se corresponden coas catro estacións, para localizar as cores predominantes
nesas estacións. As imaxes corresponden a:
Imaxe 1: Árbore froiteira en primavera.
Imaxe 2: Praia de Cabío, na Pobra do Caramiñal (A Coruña).
Imaxe 3: Bosque no Courel (Lugo).

SESIÓN 3: actividade 2

SESIÓN 3: actividade 1

Imaxe 4: Celavente, O Bolo (Ourense).

Coa actividade 2 pretendemos levalos a descubrir as diferenzas entre o
día e a noite e entre a luz natural e a luz artificial. Esas diferenzas fan que
cambie a nosa percepción do espazo, pois muda a cor, as sensacións
que percibimos,… É importante facelos reparar en que a presenza da lúa
tamén dá luz. As localizacións son:
Imaxe 1: Ponte Millenium (Ourense).
Imaxe 2: Barrio do Ventorrillo (A Coruña).
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Imaxe 1: A Coruña.
Imaxe 2: Castro de Baroña, en Porto do Son (A Coruña).

SESIÓN 3: actividadeS 3 E 4

O recoñecemento de liñas na paisaxe, nas súas formas máis elementais, é
o que pretendemos na actividade 3. Para isto deben continuar as liñas xa
iniciadas en verde e vermello, concluíndo que aquela é ondulada e suave,
mentres que a que percorre os edificios é quebrada. A distinción de formas
feitas polo ser humano (vivendas e recintos murados dun castro) actuando
sobre a natureza reforza o anterior na actividade 4. Búscase, ademais,
que se decaten de que a paisaxe está sendo modelada, de xeito diferente,
pola natureza (con liñas suaves, curvas, onduladas,…) e tamén polo ser
humano (con formas xeométricas, liñas rectas,…). Pódese aproveitar para
manter unha conversa sobre a orixe desas liñas e como desde antigo o ser
humano inflúe no aspecto da paisaxe.

Partindo da reflexión anterior procúrase, na actividade 5, que identifiquen
quen actuou sobre as paisaxes propostas. A resposta buscada sería: a natureza nas imaxes 1, 2 e 4, e o ser humano no caso das 3 e 5. Cómpre aclarar que no caso da imaxe 2 aprézase, tamén, a intervención do ser humano
pois recolle unha división en parcelas e mesmo unha pequena estrada. Parécenos, con todo, que a estas idades non sería precisa unha observación
tan detallada. O mesmo acontecería coa imaxe 3 pero neste caso conviría
facerlles ver a existencia de socalcos que permiten o cultivo.
SESIÓN 3: actividade 5

Imaxe 1: Encoro de Prada, O Bolo (Ourense).
Imaxe 2: San Tirso de Mabegondo, Abegondo (A Coruña).
Imaxe 3: As Ermitas, O Bolo (Ourense).
Imaxe 4: Praia das Catedrais, Ribadeo (Lugo).
Imaxe 5: Betanzos (A Coruña).

Procúrase, na actividade 6, o recoñecemento de formas xeométricas.
Queremos que se dean conta que preto de nós, canto máis humanizada
está a paisaxe, vemos máis e máis figuras xeométricas.
Imaxe 1: Porta dunha vivenda ➙ rectángulo.
Imaxe 2: Fonte pública ➙ triángulo, rectángulo.
Imaxe 3: Marquesiña ➙ triángulo.
Imaxe 4: Cabina de teléfono ➙ triángulo, rectángulo.
Imaxe 5: A Coruña ➙ rectángulo.
SESIÓN 3: actividade 6

Imaxe 6: Fachada Hospital ➙ cadrado, rectángulo.
Imaxe 7: Glorieta ➙ círculo.
Imaxe 8: Árbore na rúa ➙ círculo.
Imaxe 9: Sinal indicador ➙ rectángulo.
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Páxina de Ni no, Ni no,… Queremos que simplemente observen as fotografías e pensen que sentirían se estivesen eles alí: medo, quizais?
Imaxe 1: Vivendas abandonadas, en Nós, Oleiros (A Coruña).
Imaxe 2: Edificio abandonado, na Coruña.

SESIÓN 4: actividade 7

A actividade 7, integrada na páxina “As nosas exploracións”
formula unha pregunta que fai
referencia á páxina 16 onde se
apreza unha lúa chea que alumea nunha noite de outono. De
contestar correctamente poderán
recortar outra peza do crebacabezas.

SESIÓN 3: PÁXINA Ni no,Ni no,…

Imaxe 3: Vivendas abandonadas, en Nós, Oleiros (A Coruña).

Queremos que o alumnado vexa os pasos para facer unha construción
(deseñar os planos, facer a escavación, poñer os cimentos e paredes,
colocar a cuberta, acabar cos últimos retoques). Despois aproveitaremos
para falar dos materiais e das súas cualidades, xogaremos a atopar materiais, construiremos unha casa sobre o papel e remataremos cos pavimentos. Un neno desta idade ten que diferenciar pavimentos para poder xogar
sen mancarse. Tentaremos unha aproximación e que sirva de reflexión
para a súa vida cotiá.
Coa ordenación demandada na actividade 1 tratamos de achegalos á
lóxica construtiva mediante o recoñecemento das fases de construción
dunha vivenda: escavación, cimentos e paredes, cuberta e remate.
Na actividade 2, procúrase que recoñezan diversos materiais e que lles
apliquen adxectivos axeitados, para que tomen conciencia de que as cualidades dos materiais determinan os seus usos.
Imaxe 1: Arxila ➙ resistente, pesada.
Imaxe 2: Pedra ➙ pesada, resistente.

SESIÓN 4: actividade 2

Imaxe 3: Madeira ➙ resistente, lisa.
Imaxe 4: Metal ➙ resistente, frío.
Imaxe 5: Vidro ➙ transparente, frío.
Apúntase a posibilidade de que realicen o Xogo do tacto, consistente
en tocar todo tipo de materiais para percibir as súas texturas, temperaturas,…
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A actividade 3 busca o recoñecemento, por parte do alumnado, de diferentes materiais, que son os seguintes:
Imaxe 1: Edificio na Coruña ➙ Cristal.
Imaxe 2: Construción nas Nogais (Lugo) ➙ Ladrillo ou tixolo.
Imaxe 3: Ponte en Petín (Ourense) ➙ Pedra.
Imaxe 4: Chan dun dormitorio ➙ Madeira.
Imaxe 5: Pasamáns ➙ Metal.

En estreita relación están os pavimentos, que se traballan na
actividade 5, dado que para
nenos e nenas destas idades os
pavimentos constitúen unha parte fundamental das construcións.
Procúrase que sexan quen de
asocialos coas consecuencias
que tería para eles unha caída nos mesmos porque como adultos que non
corremos e non xogamos (ai!) como fan eles, corremos o risco de esquecer que caer, esvarar, rozarse, son situacións moi frecuentes nas súas
vidas. Pídeselles, ademais, que se fixen en como son os pavimentos do
lugar onde viven, nun intento de transferir o aprendido na escola á observación do seu contorno próximo.

SESIÓN 4: actividade 5

SESIÓN 4: actividade 4

Conclúe a referencia aos materiais coa actividade 4 que suxire reflexionar sobre os que se
deberían empregar nunha casa.
Sería interesante conversar previamente sobre aqueles que podemos empregar para cada unha
das fases de construción e logo
que cada alumno/a escollese a
opción que máis lle gustase.

SESIÓN 4: actividade 3

Imaxe 6: Porta ➙ Madeira.

“As nosas exploracións” formula unha sinxela cuestión (actividade 7): cal é o nome dos que
deseñan casas para, en caso de
resposta correcta -arquitecto/afacerlles entrega doutra peza do
crebacabezas.
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A páxina de Ni no, Ni no,…, acolle a actividade 6 que busca,
drixindo a mirada aos edificios
abandonados, propiciar unha
pequena charla na aula sobre o
estado destas construcións, ao
tempo que invita a mirar no contorno a existencia dalgún.
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Sesión 5: As viaxes de Douriña
Nesta sesión, que abre con panorámicas das illas Cíes e do Canón do Sil, Douriña ofrécelle a Antón a posibilidade
de ensinarlle os lugares polos que viaxa. Trátase, obviamente, dun recurso para lle mostrar ao alumnado aspectos
das nosas paisaxes que nos permitirán traballar e reflexionar sobre sons, medidas, escala e planos, para concluír
cunha sinxela reflexión sobre que construcións son máis acaídas á paisaxe.
Principiamos mirando estas paisaxes:
Imaxe 1: Illas Cíes, na ría de Vigo.
Imaxe 2: Praia de Miño (A Coruña).
Imaxe 3: Praia das Catedrais (Lugo).
Imaxe 4: A Coruña.
Imaxe 5: Val do Fragoso, Vigo (Pontevedra).

Tras o percorrido, formúlase, na actividade 1, un exercicio tendente a relacionar paisaxes diversas con sons. Procuramos mostrar tres imaxes moi
contrastadas (montaña solitaria, pequena vila mariñeira e tráfico denso
na entrada dunha cidade) para que sexan capaces de evocar sons moi
diversos e facelos conscientes da pluralidade de sons existentes: agradables, desagradables, sons da natureza, sons artificiais, creados polo ser
humano,...
Imaxe 1: Serra de Queixa (Ourense).
Imaxe 2: Mugardos (A Coruña).
Imaxe 3: Entrada da Coruña (Avda. de Alfonso Molina).

SESIÓN 5: actividade 1

Imaxe 6: Serra de Queixa (Ourense).

No percorrido que nos fai Douriña
atopámonos con elementos naturais e construídos que conforman
as paisaxes. A identificar uns e
outros destínase a actividade 4.
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SESIÓN 5: actividade 2

Propóñense, de seguido, dúas actividades que os introducen por vez primeira no concepto de medida. Queremos
que vaian formándose unha idea de que medir é importante para saber os tamaños, distancias, escalas e proporcións. A actividade 2 leva a ver que os instrumentos de medida deben ser acordes con aquilo que pretendemos
medir e na actividade 3 búscase un achegamento intuitivo ao concepto de escala, no que obviamente non se
afonda.
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A icona da lupa, que aparece na actividade 5, sérvenos para introducir a
idea de achegar o que está lonxe aos ollos do observador, como nun efecto zóom (imaxes 1-2). Ao lonxe non se aprezan detalles pero si o conxunto
da actividade que se representa na imaxe: o impacto que xera a explotación dunha canteira. Ao agrandar a imaxe, percíbense e identifícanse elementos significativos desa acción de mover a terra, como a excavadora, os
valados,… Procuramos con esta actividade estimular a observación e que
sexan quen de situar as partes (imaxes 3-4-5) nun todo (imaxe 1).

SESIÓN 5: actividadeS 6 E 7

Na actividade 6, aproveitando
a panorámica que nos facilita
Douriña, levámolos a identificar
as partes do plano da aldea de
Antón. O alumnado ten que averiguar que é o que se agocha detrás de cada número e para iso
dámoslles a pista da imaxe da
aldea na parte superior dereita
do caderno. Búscase que establezan as relacións seguintes:

SESIÓN 5: actividade 5

Imaxe 1: Canteira da Campa, no Courel (Lugo).

1 ➙ Río.
2 ➙ Casarío da aldea.
3 ➙ Leiras, campos de labor.
4 ➙ Bosque.
5 ➙ Encoro.

Dado que é un labor dificultoso nestas idades, o profesor/a debería guiar a
súa busca facéndoos reparar nos elementos máis doadamente identificables e articuladores do esbozo: o curso do río, a estrada, o encoro,….
Aproveitando o comentario de Antón sobre a súa aldea, propoñemos na
actividade 7 realizar unha pequena redacción sobre o lugar onde vive
cada un.

Na páxina de Ni no, Ni no,… queremos levalos á observación de imaxes
para que, guiados polo profesorado, se decaten de que non todas as construcións se integran na paisaxe. Dada a complexidade deste concepto,
suxerimos que se lles faga reparar somente en aspectos moi rechamantes, como pode ser o volume.
Imaxe 1: Illa de Toralla, na ría de Vigo (vista parcial).
Imaxe 2: Illa de Toralla, na ría de Vigo (vista de conxunto).

SESIÓN 5: actividade 8

Imaxe 3: As Ermitas, O Bolo (Ourense).
Imaxe 4: Urbanización en Maianca-Mera, Oleiros (A Coruña).
A pregunta formulada na actividade 8, dentro de “As nosas exploracións”, lévaos a fixarse nas cubertas das casas da aldea de Antón, para
poder obter a peza do crebacabezas, sempre que dean coa resposta acertada: tella. Para iso, posiblemente deban volver ver a páxina 37.
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Sesión 6: O misterio do encoro
Nesta sesión o tema principal é o paso do tempo. Antón desde a súa casa
e coa axuda dos prismáticos ve que o encoro leva pouca auga e que hai
algo raro alí. Manda investigar a Douriña e esta dille que son as antigas
ruínas de Castro de Lamas, unha aldea que foi asolagada para construír o
encoro. A partir desta idea desenvólvese o resto da sesión na que tamén
falamos de como poden ser os camiños.

A actividade 2 fainos mirar como son e en que estado están os camiños
das imaxes. Existe unha ampla representación dos mesmos para que poidamos facer comentarios na aula sobre as súas características e utilidade,
así como sobre o seu estado de conservación. Exemplo claro sería a imaxe
6 na que nos podemos deter a falar dos residuos que nelan aparecen.

SESIÓN 6: actividade 1

Na actividade 1, a través dun relato con pictogramas, cóntase a historia
de Castro de Lamas. O alumnado deberá contestar no caderno sustituíndo
os debuxos por palabras: encoros, camiños, casas, tellados, tella, pedra,
luz eléctrica.

Imaxe 1 ➙ Asfaltado. (Autoestrada AP 9).
Imaxe 2 ➙ Beirarrúa estreita (A Coruña).
Imaxe 3 ➙ Pantalán flotante (A Veiga, Ourense).
Imaxe 4 ➙ Paseo coidado e limpo (A Veiga, Ourense).
Imaxe 5 ➙ Beirarrúa ancha (A Coruña).
Imaxe 6 ➙ Camiño sucio e descoidado (Arredores da Coruña).
Imaxe 7 ➙ Enmarañado.

Na actividade 3 procúrase que, unha vez realizado o traballo sobre
imaxes, a mirada se dirixa ao seu contorno inmediato para que vexan con
outros ollos as rúas, beirarrúas e camiños que os rodean.

A actividade 4 quere facer reparar ao alumnado noutro aspecto: o modo
de agrupárense as vivendas e para iso facilítaselles unha moi elemental
clasificación: illadas, acaroadas ou edificios de pisos. Introdúcese una primeira imaxe cun niño de andoriñas para establecer o paralelismo entre as
vivendas animais e as nosas. As respostas buscadas serían as seguintes:
Imaxe 1 ➙ Niño de andoriña.

SESIÓN 6: ACTIVIDADE 4

Imaxe 2 ➙ Edificio (Betanzos, A Coruña).
Imaxe 3 ➙ Illada (Abegondo, A Coruña).
Imaxe 4 ➙ Edificio (A Coruña).
Imaxe 5 ➙ Illada (O Bolo, Ourense).
Imaxe 6 ➙ Acaroada (O Barco.de Valdeorras, Ourense).
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SESIÓN 6: ACTIVIDADE 5

A páxina de Ni no, Ni no,… procura un moi elemental achegamento á observación do paso do
tempo (actividade 5). Trátase de
observar os debuxos dun mesmo
lugar (antes e agora) e logo colorear os elementos naturais (bosque e campos). Ao final deben
comparar para ver que sucedeu
co paso do tempo: percibirán que
os seres humanos ocupamos
cada vez máis espazo coas nosas intervencións e o espazo natural se vai reducindo, mudando
así a paisaxe.

SESIÓN 6: actividade 6

GUÍA DO PROFESORADO

A actividade 6, dentro de “As nosas exploracións” pregúntalle ao alumnado a que tipo pertence a casa de Antón.
Para se decatar que se trata dunha casa illada, e así gañar a nova entrega do crebacabezas, deberán volver mirar
atrás (páxina 7).

Sesión 7: Explorando a escola
A intención básica deste apartado consiste en enfrontar ao alumnado coa observación dun dos seus espazos cotiáns, a escola, para que o vaian vendo con outros ollos, incorporando as ensinanzas acumuladas ao longo das sesións anteriores. Para conseguilo búscase a complicidade do profesor de historia de Antón, quen suxire que cómpre
investigar na escola pois agocha segredos.
Deberán percorrer o colexio vendo como son os corredores, as aulas e o patio, para se decatar das características
do espazo onde están habitualmente. Logo transferirase a observación a outros espazos comúns e de uso habitual
no noso alumnado: parques, bibliotecas, comercios,... Finalízase a sesión cunha reflexión sobre o uso e conservación dos espazos comúns e cunha pregunta directa para que pensen e investiguen sobre cousas desagradables
que hai na súa rúa e escola.

SESIÓN 7: actividade 1

Na actividade 1 deben facer un percorrido pola escola para coñecer de
primeira man como é, como son os
seus espazos, os materiais que se
usaron,… Irán colocando a cara de
Antón contento ou enfadado segundo sexa a súa conclusión, de agrado
ou desagrado, tras a análise. Finalmente poñerán unha nota global ao
colexio a través da escolla entre tres
opcións sinxelas. Os resultados individuais deberán poñerse en común
para que se poidan valorar entre todos os aspectos positivos e negativos que a súa escola encerra.
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Preténdese a través da actividade 2 achegarse de novo ao paso do tempo
como conformador dos espazos que habitamos, recorrendo para logralo
ao segredo anunciado polo profesor de historia. Deberán asociar imaxe
con texto do seguinte xeito:
Imaxe 1 ➙ Texto C: Había unha vez unha escola á…
Imaxe 2 ➙ Texto A: Un incendio destruiu esa escola…
Imaxe 3 ➙ Texto D: Durante moitos anos o lugar…

A historia proposta permitirá facer, tamén, unha breve referencia ao tema
das parcelas abandonadas tanto no ámbito rural como no urbano.

SESIÓN 7: actividade 2

Imaxe 4 ➙ Texto B: O concello construiu unha escola nova…

A páxina de Ni no, Ni no,… incorpora a actividade 4 e pretende facer unha chamada de atención sobre os actos vandálicos
que se están a cometer sobre o
mobiliario urbano, sobre certos
edificios, etc. Deberán plasmar
algo do que non lles guste da súa
rúa ou aldea nun debuxo.

SESIÓN 7: ACTIVIDADE 5

SESIÓN 7: actividade 4

SESIÓN 7: ACTIVIDADE 3

Coa actividade 3 procúrase levar o alumnado a unha reflexión básica:
hai numerosos espazos que compartimos e que, polo tanto, a todos nos
pertencen e que, asemade, todos debemos coidalos e respectalos. Para
isto fáiselles observar o seu contorno inmediato para descubriren eses
posibles lugares de uso común.

“As nosas exploracións” plantea a actividade 5 na que o alumnado
deberá responder que accidente sufriu a escola, debendo lembrar o contestado na páxina 48: un incendio. Isto daríalles a derradeira peza para
completar o crebacabezas.
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Sesión 8: O refuxio de Antón
Esta sesión representa o remate da unidade e nela resólvense varios asuntos, como a despedida entre Antón e o
alumnado e o misterioso crebacabezas.
Antón pídelles a todos, na actividade 1, que lle envíen unha postal contando, de forma sinxela e preestablecida, como é o lugar onde viven. Por
outra banda, se nos fixamos no enderezo de Antón, podemos ver que está
cheo de topónimos alusivos a elementos da paisaxe, o que nos permitirá
conversar sobre o seu significado.

SESIÓN 8: ACTIVIDADE 1

Suxerimos, tamén, a posibilidade de intercambiar postais descritivas con
centros doutros lugares de Galicia que teñan paisaxes diferentes, para
facelos conscientes da diversidade existente.

SESIÓN 8: PÁXINA RECORTABLES

Nas páxinas finais proporcionamos unha serie de recortables para montar
unha pequena maqueta ou mural do barrio onde se atopa a escola, tomada
como edificio de referencia dentro da vida cotiá dos nenos e nenas. Para
confeccionalo, precisaremos unha cartolina ou papel Kraft, que pegaremos na parede e cada día, ao remate da sesión, poderemos ir colocando
algún elemento do barrio onde estea a escola. Primeiro situaremos esta e
logo, cada día, iremos engadindo novos elementos.
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SESIÓN 8: actividade 2

Desde a primeira sesión fóronse acumulando unha tras outra as pezas do
crebacabezas que agora, na actividade 2, chegou o momento de completar, desvelando así o seu misterio: trátase do refuxio do protagonista, unha
cabana no alto dunha vella árbore do seu xardín.

