GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

EDUCACIÓN PRIMARIA 2º CICLO

A presente unidade didáctica está pensada para que o alumnado sexa quen de observar o que o rodea cunha mirada nova, diferente e mesmo crítica, co obxectivo de contribuír a mellorar a súa percepción do espazo e, en consecuencia, o coñecemento que ten do medio no que vive, sexa rural ou urbano. Pretendemos que esta ollada nova
lle permita fuxir de emitir opinións simplistas (bonito-feo, gústame-non me gusta) e o poña no camiño de ir criando
unha actitude crítica cara os espazos que habita.
O traballo comeza coas percepcións sensoriais: cores, luces e sombras, olores, formas e figuras, materiais... da
vivenda do alumno/a, do seu colexio e contorno máis próximo, pois só despois de descubrir e mergullarse perceptivamente no seu contorno poderán reflexionar sobre calquera outra realidade.
En xeral as actividades son variadas, mesturando estratexias individuais e grupais, dentro e fóra da aula, conformando unha secuencia de actividades dirixidas. É moi importante motivar ao alumnado na realización das actividades en grupo, ben na súa realización directa ou ben na súa contrastación dentro da clase, dado que entendemos
que os espazos son unha construción colectiva da que nos apropiamos e, por iso, a súa comprensión debe facerse
grupalmente.
A nosa experiencia didáctica demóstranos que os nenos e nenas deste segundo ciclo están moi interesados no
mundo dos animais. Por esta razón decidimos utilizalos como guías para que fosen alertando e guiando na descuberta e a reflexión dos distintos contidos da unidade. Cada un deles será quen de dirixir a mirada de rapaces e
rapazas para aprezar doutro xeito o contorno no que viven, presentando as peculiaridades que os singularizan para
descubrir o que os rodea.
A orde en que aparecen os animais e os contidos que levan asociados é a seguinte:
Moucho: Cos seus ollos grandes que escudriñan e pescudan, asume un papel director introducindo as preguntas da fase inicial para averiguar os coñecementos previos dos rapaces. Tamén conclúe a unidade facéndoos
reflexionar sobre todo o que observaron e aprenderon.
Toupa: Debido á súa cegueira conxénita, pide axuda para descubrir o mundo das cores.
Lucecú: A curiosidade deste insecto, que alumea pola noite, serve para que observen e descubran as luces e
sombras do seu contorno.
Morcego: Dado que as súas orellas funcionan coma un radar, motiva ao alumnado a descubriren os sons que
forman parte da nosa vida.
Canciño: Co seu bo olfacto determinará os olores predominantes.
1

GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

EDUCACIÓN PRIMARIA 2º CICLO

Araña: A súa tea xeometricamente trazada contribuirá a que diferencien as formas dos espazos naturais e
construídos.
Peto verdeal: Este carpinteiro da natureza que constrúe a súa casa nos troncos ou pólas das árbores, levaraos
da man ao descubrimento dos materiais.
Abella: O perfecto plano da vivenda deste animal, a colmea, é un bo exemplo para o estudo e visualización dos
planos das nosas vivendas.
Pingüín: A súa pose característica fai que nos fixemos na súa singular, desigual e coidada aparencia dianteira e
traseira, o que levará ao alumnado a describir estas mesmas partes nas súas vivendas.
Gato: Animal que non descoida o seu aspecto persoal, limpándose sempre que o precisa, e que ten que ser a
nosa referencia para mellorar o que está descoidado, abandonado, pouco limpo.
Cascuda: Insecto identificado co abandono, a sucidade e que vive nos lugares escuros das casas como se
tivese que agocharse.
Caracol: Molusco que leva a casa de paseo pola rúa e que os fará fixarse no mobiliario urbano e na súa conservación.
Tartaruga: A súa cuncha chea de polígonos darálles pistas para a realización plástica dunha vivenda imaxinaria.
Andoriña: Paxaro viaxeiro que dende o alto ve como se agrupan as vivendas e ocupan espazos na paisaxe.
Serpe: O movemento ondulante do seu corpo semella unha estrada chea de curvas e centrará a súa mirada nas
diferentes vías de comunicación e os seus impactos na natureza.

OBXECTIVOS
• Achegarse ás percepcións básicas para ir construíndo un adecuado concepto de espazo.
• Observar e reflexionar sobre as intervencións humanas no contorno natural e humanizado que fan posible a
creación de espazos agradables e desagradables.
• Desenvolver mecanismos de sensibilidade visual, acústica, táctil e olfactiva a partir do medio percibido.
• Identificar formas lineais e poligonais no contorno natural e humanizado.
• Recoñecer os materiais empregados para a realización de construcións e o seu uso como elementos que
conforman as edificacións (ventás, portas, chans,...), así como as súas cualidades.
• Atopar elementos que reflictan abandono, deterioro, ou pola contra, conservación e coidado do barrio
ou parroquia.
• Participar, de maneira activa, en producións creativas e socializadoras sobre o tema tratado.

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 DA UNIDADE
A finalidade principal desta Guía é axudar ao profesorado a entender as intencións educativas que se encerran na
serie de actividades propostas nesta Unidade. O traballo está sustentado, na maioría das actividades, por imaxes
que o alumnado debe observar e comentar, e que van servir para provocar reflexión sobre os espazos que habita.
A súa localización non é importante, pois están escollidas como exemplo de espazos. Aínda así, como sabemos da
súa curiosidade, e para a vosa información e comodidade, indicarémosvos onde foron tomadas cada unha delas.
A Unidade iníciase cunhas palabras dos animais que nos acompañarán, nas que se lles invita a mirar con outros
ollos. Están ilustradas con catro imaxes pertencentes a:
Imaxe 1: Ría de Arousa.
Imaxe 2: O Courel.
Imaxe 3: Samos.
Imaxe 4: A Coruña.
O moucho preséntalles, a continuación, unha ilustración que recolle diferentes tipos de asentamentos: na costa, no
interior, aldea, vila, cidade... Pretendemos que os rapaces e rapazas identifiquen un lugar que se asemelle a onde
eles residen e que, ao tempo, debatan sobre a ilustración.
Na actividade 1 formúlase un cuestionario ao que deberán respostar sen
averiguacións previas. Con esta actividade inicial trátase de saber o nivel
de coñecemento que teñen do seu barrio ou parroquia e preparalos para a
nova aprendizaxe. Tamén pode servir como elemento motivador utilizado
ao longo da unidade.
Princípiase logo un achegamento ao espazo perceptivo dos diferentes
sentidos. Así a toupa introdúceos no espazo perceptivo visual a través da
análise das cores. Fainos reparar na infinidade de cores que nos achegan
as paisaxes, non só as naturais, senón tamén as humanizadas.
Imaxe 1: Torés, no Courel (Lugo).
Imaxe 2: Peixes tropicais.
Imaxe 3: Centro comercial Dolce Vita, na Coruña.
actividade 1

Imaxe 4: Praia de Samil (Vigo).
Coa actividade 2 trátase de ver o papel da luz: a luz provoca cambios
na nosa percepción, altera as cores, muda ao longo do día e, tamén,
coas estacións. A súa presenza
ou ausencia provoca sombras. En
definitiva, provoca en nós sensacións.
A secuencia completa da que están
extraídas as imaxes presentadas
figura como material complementario
nun DVD e sería recomendable que
fose utilizado na aula como reforzo,
dado que nel se recolle o transcurso
de 24 horas, en distintas estacións e
emprazamentos. Estes son:
Imaxe 1: Torés, O Courel (Lugo).
Imaxe 2: Allariz (Ourense).
actividade 2

Imaxe 3: Praza da Quintana, en
Santiago de Compostela.
Imaxe 4: Praza de Pontevedra, na
Coruña.
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A actividade 3 pretende reforzar a observación das cores e da luz dende
a súa propia vivencia e así mirar con outros ollos o seu contorno. Tras facer o exercicio de observación coas imaxes, deberán captar as diferentes
cores que ven a través das fiestras do seu colexio e como estas van cambiando debido á influencia da luz solar.
Imaxes: Escola Infantil no Milladoiro (concello de Ames -A Coruña-).

actividades 3 e 4

Na actividade 4 preténdese que as percepcións individuais anteriores se
compartan nunha posta en común, para que descubran que a percepción
da cor e da luz ten unha dimensión persoal.

actividade 5

Na actividade 5, o lucecú vainos facer reflexionar sobre como tanto a
natureza (plantas, árbores, nubes,...) como o ser humano, coas súas construcións, crean sombras de formas diferentes. Ás veces son beneficiosas
pois serven para protexerse e outras prexudiciais pois impiden o aproveitamento de certos espazos transformados en húmidos e fríos. Sería
beneficiosa a da imaxe 2 e prexudicial a da imaxe 3. A da imaxe 1 pode
dar lugar a debate.
Imaxe 1: Porta do Sol, en Vigo.
Imaxe 2: Praza das Conchiñas, na Coruña.
Imaxe 3: Praia de Riazor, na Coruña.

actividadeS 8 E 9

actividadeS 6 E 7

Coas actividades 6 e 7 procúrase, de novo, que a observación e as percepcións antes captadas se trasladen ao escenario vivencial do alumnado
para que a reflexión se faga sobre os espazos que eles habitan: a súa
vivenda, o seu colexio e os arredores.

Na actividade 8, o morcego vainos encamiñar cara a outra percepción
que deben desenvolver: a auditiva. Os espazos identifícanse tamén polos
sons e a súa intensidade. É interesante que os nenos e nenas agudicen
o seu oído para ser quen de descubriren a inmensa cantidade de sons e
ruídos que os rodean, non só na súa vivenda senón tamén nese espazo no
que pasan varias horas cada día: a escola (actividade 9).
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actividadeS 10 E 11

Coa actividade 10, o canciño fará que se decaten dunha sensación un
tanto esquecida: o olfacto. Deben diferenciar que olores lles resultan agradables ou noxentos e facer unha posta en común (actividade 11).

Coa actividade 12 e a araña procuramos traballar as liñas. Pretendemos
que se decaten de que as formas que presenta a natureza son formas
irregulares e mesmo caprichosas, mentres que nas que provocan os humanos predominan as formas xeométricas.
actividade 12

Imaxe 1: Praia das Catedrais, Ribadeo (Lugo).
Imaxe 2: Cabo Fisterra (A Coruña).
Imaxe 3: Vigo.
A actividade 13 busca que o alumnado sexa quen de recoñecer formas
xeométricas básicas nunha serie de arquitecturas:
Imaxe 4: Casa dos Montenegro (Lugo) ➙ rectángulos, cadrados, triángulos,…
Imaxe 5: Residencia do presidente da Xunta (Santiago) ➙ rectángulos,
cadrados,…
Imaxe 6: Teatro Colón (A Coruña) ➙ rectángulos, cadrados, círculos,...

Na actividade 14 volvemos levar a observación ao contorno do alumno/a
dirixíndolle a mirada para ampliar a súa capacidade perceptiva intentando
provocar novas formas de ver. Seria conveniente que se fixese en grupos
de rapaces e rapazas que vivan preto, dado que a observación proposta
provocará neles debate na procura de formas.
As imaxes 1 –Allariz– e 2 –Mondoñedo– ilustran e poden ser utilizadas
para continuar a pescuda de formas pero non levan aparellada ningunha
actividade.
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Na actividade 15 o pingüín failles fixarse en como son e que hai nas partes dianteiras e traseiras das súas vivendas, así como nos espazos que
hai arredor das mesmas. Poderían observar, tamén, a distinta función que
teñen a parte dianteira e traseira das edificacións. No rural mesmo poderían anotar a especificidade de tarefas desenvolvidas nun ou noutro lugar.
No urbano, pola contra, moitas veces a banda traseira non existirá.

actividadeS 15, 16 e 17

Na actividade 16 diriximos a mirada do alumnado ás actividades que
desenvolven as persoas que ocupan os anteriores espazos. A adecuación
espazo-actividade desenvolvida é algo que cómpre destacar dado que se
interrelacionan e inflúen mutuamente.
As dúas actividades anteriores quizais fixeron percibir ao alumnado uns
espazos nos que non tiñan reparado con anterioridade. Coa actividade 17
tratamos de afianzar esas percepcións espaciais anotando as diferenzas
entre as dúas fachadas.

O peto verdeal iníciaos na observación de distintos materiais, facéndolles
reparar en que as construcións máis antigas utilizaban os existentes na
zona. Esta práctica mantívose moito tempo, mesmo na construción das
cidades, e houbo que agardar a tempos recentes para que por moi variados motivos (económicos, de durabilidade, modas, gusto estético,...) se
comezasen a utilizar materiais foráneos.
Na actividade 18 deberán recoñecer, cando menos, dous materiais de
cada fotografía:

Imaxe 2: Sobrado do Bispo (Ourense) (pedra, madeira, tella,...).
Imaxe 3: Praza Maior de Ourense (pedra, madeira, vidro,...).
Imaxe 4: Museo de Pontevedra (pedra, madeira, tella, vidro, forxa,...).

A actividade 19 pretendemos que sexa vivencial e por iso deben observar
os materiais que abundan nas súas vivendas e cales son as súas cualidades.

actividadeS 19 e 20

A posta en común da actividade 20 persegue, ademais do intercambio
de información, que afloren, a ser posible, as razóns polas que se fixo uso
dun ou outro material. Entendemos que isto é máis doado no ámbito rural
que no urbano debido a que é máis frecuente a permanencia continuada
nunha mesma casa ou mesmo a autoconstrución.
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Coa actividade 21, introducida pola abella, búscase que comecen a asociar certas tipoloxías construtivas a unidades básicas de ocupación do territorio, como a aldea, a vila ou a cidade. Con todo non queremos caer en
estereotipos e por iso incluímos a imaxe 4 que recolle unha arquitectura
contemporánea realizada no rural.
Imaxe 1: Rúa Castro de Antía, de Betanzos (vila, tradicionais).
Imaxe 2: Vivenda reformada (aldea, tradicional).
Imaxe 3: Rúa Vila de Negreira, da Coruña (cidade, actual)

Ten a actividade 22 un marcado carácter procedimental pois
pretendemos achegar o alumnado á comprensión dun plano
elemental. A dificultade de comprensión espacial pódese salvar
cunha lectura guiada do plano,
fixándonos nos elementos máis
recoñecibles. A percepción do
espazo debe ir ligándose, dende
as primeiras idades, á súa representación bidimensional, para ir
dotándoos dunha ferramenta básica no seu proceso formativo.

actividade 21

Imaxe 4: Vivenda en A Tellada, Betanzos (aldea, actual).

trimonio construído, rural e urbano. Nunha primeira proposta, actividade 23, quérese que observen de xeito intuitivo a atribución ás diferentes
imaxes dunha cascuda. Esta atribución pode responder a diferentes causas: abandono prolongado (imaxe 1) ou temporal (imaxe 3), inadecuación
entre o construído e o seu contorno (imaxe 2), obra inacabada (imaxes
2 e 5), atentado contra o patrimonio (imaxe 4), falla de sensibilidade,... O
profesorado deberá ter especial coidado en que non se produza a falsa
identificación entre vello ou antigo con doente e novo ou actual con vigoroso, preconcepto que temos constatado moi arraigado mesmo entre
persoas adultas. A actividade 24 levaralles á reflexión do porqué da escolla da cascuda como representación do abandonado ou descoidado. Na
actividade 25 inténtase unha trasferencia do asimilado para valorar tanto
espazos construídos, urbanos e do rural, como espazos naturais. Deben
ser eles os que atribúan, agora, gatos ou cascudas segundo lles parezan
correctas ou non as imaxes presentadas. Sería bo que se efectuase unha
posta en común das súas escollas para que houbese lugar a un intercambio de pareceres.

actividades 23 e 24

actividade 22

O gato failles observar, por medio de fotografías, o deterioro, o
mantemento ou mesmo a recuperación que pode existir no pa-

As localizacións das imaxes son as seguintes:
Imaxe 1: A Coruña.
Imaxe 2: Cabana de Bergantiños (A Coruña).
Imaxe 3: A Coruña.
actividade 25

Imaxe 4: Nemiña, Muxía (A Coruña).
Imaxe 5: Trelle, Celanova (Ourense).
Imaxe 6: A Coruña.
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Imaxe 7: Sobrado do Bispo (Ourense).
Imaxe 8: Santiago de Compostela.
Imaxe 9: A Coruña.
Imaxe 10: Outomuro, Celanova (Ourense).
Imaxe 11: Canteira da Campa. O Courel (Lugo).

actividades 28 e 29

actividade 27

A actividade 27 ten un carácter
actitudinal pois preténdese extraer dela unha clara conclusión:
débense respectar os bens públicos, dado que son para uso e
disfrute de todos.

actividade 26

A actividade 26 concebímola como unha forma de dirixir a mirada cara
o mobiliario, público e privado, en tanto que é un elemento conformador
dos espazos que nos acollen. Preténdese que observen que nos rodean
elementos (bancos, mesas, luces, ...) dos que debemos facer un correcto
uso, tanto na casa como fóra dela. A simboloxía do caracol é ben clara:
sempre coida a súa casa pois forma parte del mesmo.

A tartaruga abre coas actividades 28 e 29 unha serie de propostas tendentes a transmitir que as construcións e os espazos poden sorprendernos e provocar sensacións de asombro, relaxación, misterio,... debido ao
uso que fixeron os seus autores de diferentes elementos: a cor (imaxes 1,
2 e 4), a forma (imaxes 3 e 4), o emprazamento (imaxe 6), os materiais empregados (imaxe 5). Búscase estimular a súa imaxinación e creatividade e
que a utilicen para a realización da actividade 30.
Imaxe 1: Edificio no Burgo, Culleredo (A Coruña).
Imaxe 2: Reconstrución interior do Cabanón, de Le Corbusier.
Imaxe 3: Intervención no EACC (Espai d´Art Contemporani de Castelló). 2005.
Imaxe 5: Proxecto “Trincheras”. Facultade de Belas Artes. Málaga.
2005.
Imaxe 6: Faro nas Illas Cíes (Pontevedra).
Imaxe 7: Interior da escaleira do Museo do Pobo Galego, en Santiago.
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Imaxe 4: Vivenda unifamiliar en Piadela, Betanzos (A Coruña).
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Se até agora o centro de observación e reflexión era o contorno inmediato do alumnado, a andoriña coa actividade
31 inicia un achegamento ao territorio e aos modos en que se insiren no mesmo as construcións humanas. Aínda
que unha análise máis permenorizada deste aspecto se fai no 3º Ciclo, parécenos importante mostrarlles imaxes
que posibiliten captar os aspectos máis visibles. O profesorado debería xogar un papel activo na observación facéndolles reparar en elementos básicos: altura das construcións, agrupamento ou dispersión, relación co contorno,
integración no medio...
Imaxe 1: A Dársena na Mariña. A
Coruña.
Imaxe 2: Vivendas arrimadas en
calquera lugar.
Imaxe 3: Mondoñedo (Lugo).
Imaxe 4: O Barqueiro (A Coruña).
Imaxe 5: Aldea no Courel (Lugo).
Imaxe 6: Ourense.
Imaxe 7: Folgoso do Courel
(Lugo).

actividade 31

Imaxe 8: Moaña (Pontevedra).

A serpe, a través das imaxes, ensínalles que os camiños, rúas e estradas
que serpentean polo noso territorio,
crean diferentes comunicacións que
van modificando a paisaxe natural
(as imaxes sen numeración correspóndense, de esquerda a dereita e
de arriba abaixo coa aldea de Sande
(Ourense), coa Coruña e coa autoestrada A Coruña-Ferrol).
Na actividade 32 reflexionarán sobre os comentarios da serpe, identificándoos coas vías de comunicación
recollidas nas fotografías. A correlación proposta é:
Comentario 1 ➙ Imaxe 2
Comentario 2 ➙ Imaxe 4
Comentario 3 ➙ Imaxe 1

actividade 32

Comentario 4 ➙ Imaxe 5
Comentario 5 ➙ Imaxe 6
Comentario 6 ➙ Imaxe 3
Esta actividade debería servir, asemade, para que se fixen como son as do seu contorno. As localizacións das
imaxes son:
Imaxe 1: Ponte Nafonso, Muros (A Coruña).
Imaxe 2: Hospital da Condesa (Lugo).
Imaxe 3: Conexión coa A-52 (Ourense).
Imaxe 4: Quintela de Leirado (Ourense).
Imaxe 5: Pedrafita do Cebreiro (Lugo).
Imaxe 6: Rande (Pontevedra).
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Nesa mesma dirección, o moucho,
na proposta de traballo 34, formúlalles preguntas para que vaian
aplicando o aprendido á visión do
seu barrio ou parroquia, nunha
clara transferencia de coñecementos. Tamén poderían completar os datos que descoñecían na
actividade 1.

actividade 34

actividade 33

A observación do seu contorno
volve ser centro do noso interese
para pechar o achegamento aos
camiños e vías de comunicación
que os abren ao territorio circundante. En consecuencia propoñemos na actividade 33 a cumprimentación dun cadro a tal fin.

actividade 36

Como complemento suxerimos rematar o traballo coa realización dun mural onde se recollan todas as impresións e propostas da actividade 35 e
as surxidas ao longo da unidade. Poderíase complementar con debuxos
individuais ou grupais, fotografías traídas polo alumnado ou realizadas
polo profesorado nalgunha saída escolar polo contorno. Algunhas das propostas efectuadas poderían remitírselle ao concello, como un traballo de
reflexión colectiva por parte dos escolares sobre o lugar que habitan.

Descubrir o deterioro ou abandono no seu contorno debe servir para que
o profesorado os motive a buscar solucións, non para que se desanimen e
rexeiten o lugar onde viven. É importante facerlles ver que non se trata de
abandonar o seu porque non lles guste, senón que hai que intentar modificalo, melloralo no posible e evitar que continúe o deterioro ou abandono.
Asimesmo, o alumnado que viva nun lugar vigoroso e coidado, deberá
decatarse que cómpre mantelo e protexelo. A finalidade, en definitiva, é
crear neles unha actitude activa, responsable e cívica respecto dos espazos que habitan.
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actividade 35

Na actividade 35 preténdese que despois do paseo pola Unidade e da
reflexión sobre os espazos que habitan, escriban o agradable ou desagradable deses lugares, rematando con propostas de mellora. A atribución de
gatos ou cascudas a elementos concretos, na actividade 36, non fai máis
que incidir no xa sinalado.

