GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

EDUCACIÓN PRIMARIA 2º CICLO

Estimados/as Profesores/as,
Este material que tedes nas mans forma parte dun proxecto máis amplo que é o Proxectoterra e que ten como propósito fundamental contribuír á mellora do coñecemento que os escolares de Galicia deben ter da nosa arquitectura
e da nosa identidade territorial. No caso concreto dos materiais que se recollen nesta proposta, pretendemos poñer
a disposición da comunidade educativa –e, dun xeito moi especial, do profesorado e o alumnado dos diferentes
ciclos de Educación Primaria de Galicia– un conxunto de tres propostas de traballo co fin de promover o estudo da
paisaxe e do territorio e asumir e intervir de forma activa na preservación e coidado do noso patrimonio cultural. Isto
implica que a adquisición de contidos conceptuais e procedimentais estea acompañada dunha potenciación dos
contidos actitudinais que permitan a creación de valores e favorezan a toma de decisión nos nenos e nenas a través
de diferentes propostas de actuación.
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Dun xeito concreto, poderiamos dicir que, ao longo deste traballo, pretendemos atender aos seguintes obxectivos:
-

Identificar e analizar os distintos tipos de paisaxe do territorio.

-

Apreciar o propio como parte do desenvolvemento persoal e colectivo das persoas e dos grupos sociais.

-

Describir e observar as manifestacións do patrimonio cultural galego como mostra da diversidade de paisaxes e
das accións humanas no territorio.

-

Analizar o impacto medioambiental que se está provocando no territorio e sensibilizar ao alumnado sobre as
consecuencias de dito impacto.

-

Recoñecer as características e funcionalidades dos diferentes espazos do territorio.

-

Interpretar a contorna a partir de diferentes estratexias didácticas.

-

Contribuír a poñer en valor o patrimonio construído herdado, entendéndoo como resultado dun continuo histórico
que ten a virtualidade de unir pasado, presente e futuro.

-

Axudar a sensibilizar e a formar a alumnos e alumnas críticos e conscientes, co fin de que aprendan a valorar a
nosa arquitectura popular.

Á vista destes obxectivos, cómpre dicir que a súa consecución implicaría, de forma directa, a adquisición das competencias básicas marcadas no currículo para a Educación Primaria, como son: a competencia en comunicación
lingüística, a competencia matemática, a competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico, o tratamento da información e a competencia dixital, a competencia social e cidadá, a competencia cultural e artística, a
competencia para aprender a aprender e a autonomía e iniciativa persoal.
En canto ao formato das propostas e á metodoloxía empregada, cómpre sinalar en primeiro termo que unha das
nosas preocupacións fundamentais entroncaría intimamente coa necesidade de atender ao profesorado que está
especialmente interesado en facer unha adaptación curricular dos materiais á súa práctica educativa e á diversidade de intereses. Deste xeito, favorécese a adecuación á esixencia dos diversos ritmos e niveis que hai nunha aula
de ensino primario. Ademais, a través das propostas dos materiais didácticos suxeridos, pretendemos estimular o
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desenvolvemento de procesos de investigación-acción na aula, favorecendo a “problematización” de situacións ou
feitos que permitan unha diversificación adaptada de proxectos e actividades.
En canto á metodoloxía de traballo, suxerimos o emprego de diferentes estratexias que permitan afondar na diversidade de perspectivas. Na medida do posible, destacarase o seu tratamento interdisciplinar, de tal maneira que profesores/as e alumnos/as se atopen involucrados na acción dun xeito dinámico (indagando, reflexionando, creando...).
Consideramos fundamental partir dunha metodoloxía construtiva e activa da aprendizaxe, polo que se partirá dun
estudo activo e manipulativo do medio próximo, para posteriormente ir alcanzando coñecementos de carácter global
e abstracto. Coidamos que resulta esencial que os rapaces e rapazas non sexan meros receptores de información,
senón que estean implicados de forma activa na adquisición e contrastación da mesma. É fundamental potenciar
no alumnado a adquisición duns conceptos básicos, así como dun espírito crítico que os leve a realizar análises
contrastadas das informacións que os abordan, elaborando hipóteses e comprobándoas de forma empírica.
En canto á estrutura do proxecto, cómpre sinalar que está constituída polas seguintes propostas, correspondentes
aos diferentes ciclos de primaria, e que poderiamos resumir do seguinte xeito:
-

“Un mundo de sensacións”. Esta proposta, dirixida ao profesorado e alumnado de primeiro ciclo de Educación
Primaria, ten como eixe referencial os sentidos a través dos cales pretendemos que o alumnado, mediante o
uso da percepción, se achegue á análise e interpretación do territorio dun xeito lúdico e global, favorecendo o
desenvolvemento de valores e actitudes de respecto e coñecemento cara o medio.

-

“Camiño á Fin do Mundo”, está dirixido ao profesorado e alumnado de segundo ciclo de Educación Primaria e,
tomando como referencia os diferentes escenarios polos que pasa o camiño de Santiago, formúlanse propostas
de actividades que permiten traballar diferentes aspectos da contorna próxima a partir doutras realidades que
acontecen arredor do Camiño de Santiago na súa fase final. Permite, polo seu achegamento xeográfico ao centro, que o lector se identifique con algún dos Camiños.

-

“A viaxe de Ulo”, está dirixido ao profesorado e alumnado do terceiro ciclo de Educación Primaria. A través do
personaxe central do vello Ulo e dun grupo de cativos e cativas de diversas contornas galegas, formúlanse diferentes propostas coas que se tenta acadar un achegamento do alumnado ás intervencións da especie humana
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no medio, captando a dimensión temporal e histórica das paisaxes e comprendendo o “como” e o “porqué” da
importancia de actuar dun xeito responsable, consciente e socialmente comprometido.
Cada un dos recursos presentados estaría integrado, á súa vez, polos seguintes materiais:

A. Un cómic ou banda deseñada
Neste cómic recréanse escenarios rurais e urbanos que posibilitan que o profesorado traballe cos conceptos desenvoltos ao longo das unidades. Trátase de que, a través dunha linguaxe próxima ao alumnado, este vaia poñendo en
cuestión valores e puntos de vista sobre a arquitectura e a ordenación do territorio que irán verténdose da man dos
personaxes da banda deseñada. Preténdese que sexa un recurso ao redor do cal se xeren diferentes dinámicas de
traballo, de tal xeito que sirva como pretexto para desenvolver actividades, proxectos, iniciativas, etc. O “cómic” ten
que ser entendido como un recurso aberto a partir do cal desenvolver un conxunto de propostas de actividades.

B. Guía para o profesorado
Cada unha das propostas dos materiais conta cunha “guía” que pretende axudar ao profesorado a desenvolver e
organizar o seu traballo. En liñas xerais, as guías contan coa seguinte estrutura: xustificación das actividades, metodoloxía de traballo para os diferentes bloques de actividades, temporalización, orientacións, criterios de avaliación,
etc. Así mesmo, en cada unha das guías, explicítanse intencionalidades educativas do equipo redactor da unidade.
De calquera xeito, cada unha das propostas formuladas presenta singularidades propias que lle outorgaron os autores e autoras. Cada unha das guías pretende facilitar así o labor de profesores/as e formula outras alternativas de
emprego dos materiais.
Agardamos pois que este conxunto de propostas de traballo axuden a favorecer no seo da escola un debate e unha
reflexión sobre a nosa paisaxe, sobre o noso patrimonio construído ao longo do tempo, sobre a tradición herdada e
da que debemos aprender e sobre as prácticas arquitectónicas e de ocupación do territorio.
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propósito fundamental contribuír na mellora do coñecemento da nosa arquitectura e da nosa identidade territorial por parte de nenos e nenas. Este, en concreto, está
destinado especificamente a 2º Ciclo de Educación Primaria, aínda que pola temática, a súa organización e
interese pode ser empregada noutras idades, coas pertinentes adaptacións. É importante destacar que o material didáctico que se deriva da banda deseñada non
está acabado, ata que ti, como profesional docente, lle
deas o teu toque persoal e contextualizado.

INTRODUCCIÓN

O recurso básico do que partimos é unha banda
deseñada e a súa lectura detida, prestando atención aos
personaxes protagonistas da historia, ás súas vivencias
e, sobre todo, gozando dos lugares que percorren.

MARÍA DOLORES CANDEDO GUNTURIZ
XOÁN XOSÉ LORENZO LOURIDO
ROSA MARÍA VICENTE ÁLVAREZ

Estimado/a mestre/a:

METODOLOXÍA

Camiño á Fin do Mundo é un cómic, pero sobre todo é
unha maneira de ver os distintos Camiños como un só,
pois, onde rematan aqueles individualmente, iniciase un
para todos, que en acordo podemos iniciar xuntos e boa
compaña.

O desenvolvemento deste material segue unha metodoloxía de carácter globalizador (non traballa as disciplinas independentemente, considera o estudo da
realidade “por partes” pero non parcelarmente senón a
través da observación de determinados aspectos tendo
en conta o conxunto do que queremos saber. Abrangue,
así, diferentes contidos do entorno medio e próximo, se-

Este proxecto que tes nas mans forma parte dun proxecto máis amplo, que é o ProxectoTerra, e que ten como
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ESTRUTURA

gundo os obxectivos curriculares propostos para este
2º Ciclo de Educación Primaria, pero, como poderás
observar, é perfectamente asumible (previa adaptación
ás capacidades do/a cativo/a) á idade na que o queiras
desenvolver.

Este material no seu conxunto propón o desenvolvemento de actividades tomando como referencia as
suxeridas na Guía do profesorado que se sustentan no
relato da banda deseñada sobre o tramo final do Camiño de Santiago.

As actividades propostas pretenden ser un recurso de
apoio didáctico para traballar os contidos suxeridos na
banda deseñada, agora ben, non é aconsellable o seu
uso directo con eles/elas. Antes, como profesional docente, debes revisar cada punto e valorar en que momento formativo se atopa o teu alumando, co fin de
adaptar o material a este.

O cómic pretende responder ás diferentes realidades
galegas de inicios do século XXI. Partimos da historia
de cinco rapaces e rapazas de dez ou once anos que
viven en diferentes lugares de Galicia e mesmo algún
vén de moi lonxe e outra é mesmiño da fronteira que ás
veces esquecemos que nos é tan coñecida: Amalia (do
Norte de Portugal, Valença do Minho), Antía (de Sarria),
Brais (de A Coruña), Naim (procedente de Alxeria) e
Uxía (de San Cristovo de Cea).

Camiño á Fin do Mundo pretende formar parte das actividades habituais que poden axudar ao alumnado a adquirir os contidos curriculares que están previstos para
o ciclo e tidos en conta para a súa creación. Neste punto, pedímosche que reflexiones sobre a túa propia Programación Didáctica de Coñecemento do Medio, pero
sen perder de vista as outras materias, para decidir cal
é o momento máis idóneo para o seu desenvolvemento, pero sobre todo, este material que che propoñemos
deberás adaptalo ás túas necesidades específicas de
aula. Teriamos acadado o fin último do traballo se o material o convertes en persoal e propio teu e do teu alumnado, seguindo as ideas didácticas que propoñemos.

Cada personaxe vén de facer cadanseu Camiño de
Santiago, e este marco da pé a que cada grupo ou
curso participante contextualice o seu propio colexio e
identifique a súa localidade nesta ruta milenaria:
Amalia ............................................... Camiño Portugués
Antía ..................................... Camiño Primitivo/Francés
Brais ......................................................... Camiño Inglés
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concretas a desenvolver nun tempo aproximado de 50
minutos por sesión en aula, tendo en conta que algunhas actividades requiren dun tempo individual por parte
do/a neno/a fóra da mesma.

Todos Xuntos .................................. Camiño de Fisterra
Cada rapaz inicia a historia común do cómic partindo da
súa realidade e respondendo desde as características
particulares de personalidade e do seu contexto social
de procedencia, que lle permitirán ver o mundo de diferente maneira. A lectura distendida da banda deseñada
permitiranos descubrir a nosa propia realidade, partindo
do desenvolvemento concreto das actividades, de maneira que poidamos coñecer e recoñecer os aspectos
arquitectónicos, os socioculturais e naturais, …a través
dos cales ir reflexionando.

O desenvolvemento das actividades está previsto logo
da lectura e reflexión da banda deseñada, que motiva
todo o traballo posterior. En ocasións, algunhas páxinas da mesma (sucesos concretos) poden suxestionar
e propician o desenvolvemento dalgunhas tarefas, pero
no seu conxunto, o cómic relata a historia dun camiño
percorrido descubrindo valores e situacións que dan
pé a distintas actividades, algunhas delas recollidas na
guía que se propón e outras que poden xurdir ao fío do
propio traballo de aula, ou dos intereses do profesorado
e dos propios alumnos e alumnas. Nese sentido, para
o desenvolvemento das actividades da guía é aconsellable a súa lectura completa (tanto desta guía como do
contido da banda deseñada) antes de decidirte a desenvolver algunha das tarefas que che propoñemos co
alumnado.

PROPOSTA DE ACTIVIDADES
As actividades que propoñemos pretenden que o alumnado reflexione, canda os protagonistas, sobre a súa
propia realidade, a partir da activación dos contidos que
van aparecendo no cómic e coa túa imprescindible coordinación.

O traballo dispuxémolo na guía como actividades de
aula, de maneira que o mestre/a poida dispoñer delas
libremente co fin de que as organice en función da súa
prioridade na Programación de Aula. Desde ningún
punto de vista son obrigatorias ou esenciais (isto debe

A continuación presentamos as actividades propostas a
partir da lectura do cómic, distribuídas en 9 Grupos de
Tarefas, que se estruturan en dúas ou tres actividades
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por exemplo, os medios empregados con regularidade e a distancia que hai ata a cidade máis próxima á
nosa escola.

decidilo o/a mestre/a en función do grupo-clase). Presentamos as actividades agrupadas baixo o criterio dos
obxectivos e contidos que se pretenden desenvolver do
seguinte xeito:

➙ A CASA E O MEU ESPAZO VITAL (actividade 7)

➙ A BANDA DESEÑADA (actividade 1) e O NOSO
AQUEL: FACENDO AMIZADE (actividade 2)

Pero antes de marchar (isto é, de adentrarnos nunha viaxe imaxinaria por Galicia, debemos coñecer o
noso fogar e comprender o xeito en que a nosa vila
madurou. Pensamos que este Grupo de Tarefas poden contribuír a este coñecemento.

Son un grupo de actividades de iniciación, coa finalidade de descubrir os protagonistas da historia:
personaxes principais e secundarios, a nosa posible
relación con eles e a viaxe a través do tempo e a historia que pretenden desenvolver.

➙ ESCUDRIÑANDO NA HISTORIA (actividade 8)
Na actualidade a información está (ao parecer) ao alcance de calquera, os medios son impresionantes e
a comunicación é cada vez máis fluída. Sen embargo, consideramos que o tratamento desa información
está moi descoidado. Este Grupo de Tarefas para o
coñecemento dun anaco da historia (chámese castro ou ponte) pode ser unha excusa marabillosa para
empregar técnicas de procesamento da información.

➙ A MIÑA PRAZA (actividade 3), A MIÑA RÚA, QUE
ME OFRECE? (actividade 4) e A MIÑA RÚA, QUE
LLE OFREZO? (actividade 5)
Trátase dun grupo de Tarefas para o coñecemento
da contorna próxima. Pensamos que a recuperación
e valoración de espazos públicos na vida diaria pode
ser un incentivo para eles.

➙ E QUE HAI DO MEU PASADO NA BIBLIOTECA?
(actividade 9) e UNHA PARTE DE MIN NA FEIRA
(actividade 10)

➙ VOU POR UN CAMIÑO REAL Á ESCOLA? (actividade 6)
Este grupo de Tarefas será de moita axuda para situarnos no “mundo”, polo menos no próximo, a través
das vías de comunicación e transporte. Descubrindo,

Comprender a formación dunha cultura non é posible sen achegarnos á realidade da que forma parte.
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de moitos/as mariñeiros e mariscadoras: a vida e a
morte, o mar… como fondo.

As características socioeconómicas dun grupo social
podemos coñecelas a través do estudo dunha actividade económica, como pode ser a feira ou calquera
evento similar, que se teña lugar no lugar de desenvolvemento do noso alumnado.

➙ O CAMIÑO DE SANTIAGO: O MEU CAMIÑO (actividade 14)
Por suposto, non podemos deixar de lado un Grupo de
Tarefas para o coñecemento do Camiño de Santiago,
como realidade cultural, xa que, de feito, é o motor do
noso andar. As connotacións relixiosas son as propias
inscritas na cultura da que as crenzas forman parte, non
se traballará como forma de adoutrinamento.

➙ LER NO TERRITORIO PARA DEBUXAR O FUTURO: A REHABILITACIÓN (actividade 11)
Este Grupo de Tarefas para o coñecemento e respecto do pasado pretende colaborar no desenvolvemento dun xeito de pensar respectuoso cos demais e
coa contorna histórica, arqueolóxica, cultural e social
que nos rodea, provocando reflexións compartidas e
dando resposta ás inquedanzas do alumnado.

DESCRICIÓN DETALLADA DAS PROPOSTAS
DE TRABALLO

➙ O MAR… DE FONDO: PRODUTOS (actividade 12)
e O MAR… DE FONDO: UN FARO (actividade 13)

➙ A BANDA DESEÑADA (actividade 1)

Neste Grupo de Tarefas para o coñecemento dalgunhas actividades relacionadas co mar, sinalando
que algúns espazos son elementos básicos para a
súa comprensión. Pretendemos chamar a atención
sobre a actividade económica desenvolvida nun lugar en concreto (lonxa, alimentación, produción e
consumo), ou as actividade culturais desenvolvidas
ao redor dun edificio rehabilitado (como pode ser un
faro). Pero non queremos esquecer a realidade social

• Obxectivos
Desenvolver a lectura de banda deseñada.
Coñecer e profundizar nas características dos relatos
neste formato: a banda deseñada.
• Descrición da actividade
Trátase de realizar en gran grupo unha primeira lectura
silenciosa (podemos solicitar que se faga na casa).
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e procedencia dos personaxes, así como, apreciar as
características sociais e culturais...
• Descrición da actividade
Realizamos unha redacción descritiva sobre os personaxes do cómic, individualmente e/ou en grupo. Os nenos/as escollerán o seu personaxe favorito e elaborarán
unha ficha (debuxo e descrición).

Facer unha pequena reflexión sobre o tipo de texto que
estamos a traballar: a banda deseñada, e o xeito de lectura a desenvolver.
• Materiais

Desenvolveremos un debate sobre as razóns que levaron aos rapaces/as a escoller cadanseu personaxe, observando as características físicas, do lugar de procedencia, características do entorno no que viven, os seus
desexos, carácter, etc. Deste xeito, abordaremos o tema
da valoración que cada persoa outorga aos outros, así
como a imposición de etiquetas, podemos realizar un
xogo de cambio de identidade. Sempre tendo en conta
non ferir sentimentos e desde un punto de vista positivo
e de reflexión.

A banda deseñada.
A voz, como forma de diferenciación e caracterización:
a representación teatral.
➙ O NOSO AQUEL: FACENDO AMIZADE (actividade 2)
• Obxectivos
a. Explorar as preferencias do alumnado e traballar a
convivencia: desenvolver aspectos de tolerancia e
respecto cara os demais.

• Materiais

b. Desenvolver e apreciar as actividades comúns: colaborativas, compartidas.

O cómic, na descrición dos personaxes, páx.2.

c. Descrición de personaxes atendendo aos diferentes
aspectos e características: físicas, sociais, de personalidade, etc. Reflexionar arredor das características

Materiais para realizar un mural na aula coas caracterizacións e debuxos: cartolinas, pinturas, lapis, debuxos,
etc.

A libreta.
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• Descrición da actividade
En pequeno grupo faremos reflexións sobre as vilas, cidades ou aldeas polas que pasan os protagonistas do
cómic, intentamos decidir que é o lugar onde vivimos e
comentamos o número de prazas que coñecemos (podemos observar as fichas 1 e 2 e adaptalas ás nosas
necesidades):
– Como son?
– Que servizos ofrecen? De que tipo son?
– Que nos gustaría que tivesen? Por que?
Escribimos nunha páxina do caderno as reflexións do
pequeno grupo e noutra o que se comenta en gran
grupo e as conclusións ás que chegamos, acordos,
desacordos, etc.

➙ A MIÑA PRAZA (actividade 3)
• Obxectivos

b. Recoñecer algunhas características e funcionalidades das prazas, tendo como refererente as prazas do
Obradoiro e Praterías.

A suxestión do mestre pasa por crear grupos de traballo de investigación das mesmas zonas (a ser posible,
aldea, barrio,...) para que completen datos nunha ficha
dentro deste grupo (ideas e impresións sobre os espazos, a paisaxe, a arquitectura,…) para isto temos en conta o acontecido durante as primeiras páxinas do cómic.

c. Identificar e describir as características xerais da contorna próxima: espazos naturais e construídos, edificacións, funcionalidade,…

En gran grupo tratarán de discernir os puntos en común
e as diferenzas atopadas, que poden ser expostas no taboleiro dos corredores, pasados os traballos a limpo...

a. Localizar unha praza no seu entorno e nun mapa sinxelo, e coñecer algúns dos seus usos máis cotiás,...

11

GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

É interesante que esta tarefa se complemente na casa,
ou na biblioteca ou mesmo como traballo informático
(ver tarefa 4)... buscando información complementaria
sobre que finalidade tiñan e teñen as prazas nas sociedades, usar para iso enciclopedias ou o google/ a través
dun buscador.

EDUCACIÓN PRIMARIA 2º CICLO

➙ A MIÑA RÚA, QUE ME OFRECE? (actividade 4)
• Obxectivos
As prazas e á súa evolución no tempo. Coñecer e identificar os usos e as características estéticas.

• Materiais

Empregar un entorno en Internet (web, blog ou wiki)
para englobar as ideas da aula.

O cómic, fundamentalmente nas páxinas 3, 4 e 5.

• Tarefa previa

Fichas 1 e 2 de observación da paisaxe da contorna,
para o seu emprego cos cativos.

O mestre pode preparar información relevante sobre a
praza e os contidos que seleccione da Ficha 4 e 5 so12
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• Descrición da actividade
Unha vez na aula de informática, agrupados por parellas, os nenos/as entrarán nun buscador e/ou páxina
anticipada polo mestre na procura de información para
complementar a súa ficha. Copiar os datos significativos sobre o aspecto e uso nun word para posteriormente imprimilo e comentalo en gran grupo. Finalmente
elaborarase un documento común a través do uso da
pantalla dixital. Finalmente realizarán un documento no
que explicarán os pros e contras das prazas que teñen
e as reivindicacións cidadás que farían ao concello co
fin de melloralas.
O cómic é un elemento de apoio, xunto coa documentación dixital que poidan obter (fotos, vídeo da praza da
vila, etc.).

bre a análise dos servizos dun pobo, en función do que
o mestre considere que poden comprender os rapaces/
as, e colgalos na páxina web do centro educativo, ou
nun blogue de sinxela creación.

• Materiais
O cómic, nas primeiras páxinas.

Tamén pode buscar os lugares online que poidan ser de
interese para que visiten os cativos durante a sesión.

Información online.
Fichas 4 e 5.

Realizará na aula cos rapaces unha ficha cos contidos
que quere que descubran na rede, antes de ir á aula de
informática.

Outras imaxes, fotografías ou vídeos achegados polo
mestre ou polos rapaces.
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➙ A MIÑA RÚA, QUE LLE OFREZO? (actividade 5)
• Obxectivos
a. Coñecer os servizos que ofrece o entorno próximo e
reflexionar sobre as vantaxes e inconvenientes de telos
ou non, en relación ás necesidades que poden cubrir.
b. Desenvolver a capacidade de reflexión a partir do
propio espazo da localidade do alumno ou alumna.
c. Identificar os principais Servizos Públicos e reflexionar sobre a súa necesidade, beneficios, etc.
d. Observación das melloras sociais do entorno, identificando as posibles carencias e reflexión sobre a necesidade dos servizos públicos.
e. Concreción e definición das características do benestar que proporciona o lugar no que viven.

nas onde vive cada alumno e alumna. O resultado será
presentado á observación de todos/as onde debaterán
sobre a necesidade, importancia e inconvenientes de ter
un ou outro servizo ou non telo preto de onde viven.
Analizarán as casuísticas persoais: familia, maiores,
pequenos, etc.

• Descrición da actividade
Nesta actividade búscase que o alumno, guiado polo
profesorado, comprenda que a habitabilidade dos espazos públicos, como pode ser a rúa, tamén son cousa
súa: manter limpa, manter hábitos de convivencia, orde
vial, manter o mobiliario público, etc.

Asi, mesmo, analizarán os aspectos que lles proporcionan maior satisfacción e benestar en función de se son
eles/as, seus pais ou seus avós (p. e. un rapaz de 8
anos prefire ter un campo de fútbol, seu pai un centro

O mestre, previa adaptación da ficha, preséntaa ao
alumnado para que sinalen os servizos que hai nas zo14

GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

de saúde e seu avó unha taberna onde pasar a tarde) e
tamén sobre os aspectos máis problemáticos de cada
hábitat.

EDUCACIÓN PRIMARIA 2º CICLO

concello. Coñecer e analizar as diferentes vías de comunicación e relacionalas cos que aparecen no cómic.
d. Comprender a necesidade dos medios de comunicación e reflexionar sobre diferentes maneiras de
construír estes medios con menos impacto sobre a
natureza.

Realizarán unha redacción como resultado final de todas as reflexións, sobre o lugar onde viven.
• Materiais

• Descrición da actividade

Ficha 4 A e B Formulario para a análise dos servizos
da localidade.

Previa revisión do comic, o alumno buscará nos lugares
polos que pasan os personaxes as vías de comunicación: camiños, estradas, sendas,… (nalgúns casos referidas expresamente e noutros intúese polos debuxos). O
neno/a individualmente, na súa libreta, como actividade
para casa na que poden colaborar as familias, tratará
de responder a cuestións relacionadas coas vías de comunicación que aparecen no cómic, para o cal o mestre
daralle unha ficha similar á nº 3, preparada e adaptada
a el, na que lle preguntará polo percorrido que fai en
autobús ata o centro ou en coche e pediralle que se fixe
no tipo de vías polas que pasa.

Cómic, fundamentalmente páx. 6.
Ficha 5 A e B Enquisa sobre grao de satisfacción cos
servizos que proporciona a propia localidade.
➙ VOU POR UN CAMIÑO REAL Á ESCOLA?
(actividade 6)
• Obxectivos
a. Identificar e describir as características das vías de
comunicación terrestre.
b. As formas de construción das vías de comunicación:
onde, cando, como. Analizar a relación espazo-temporal na súa contorna.

Despois, o grupo-clase, sobre un mapa de estradas impreso do concello, realizará o camiño que cada un percorre a diario. O alumnado pode agruparse en función do
grupo que vai no autobús, dos que viven na mesma zona,
etc. Sinalarán con lapis de cores diferentes os trazados.

c. Interpretar as coordenadas básicas dun mapa de contorna a través da observación do mapa de estradas do
15
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• Descrición da actividade

Finalmente, poden complementar a ficha do caderno
coas dos demais, indicando os tipos de vía de comunicación do seu concello, a súa localización, funcións,
usos, etc.

Cada neno/a realizará un debuxo en plano e alzado da
súa casa e do seu cuarto preferido (cos mobles incluídos). Realizaremos unha exposición dos documentos
en voz alta onde os cativos tratarán de expoñer o que
debuxaron o máis detalladamente posible:

• Materiais
Ficha 3, ficha de análise de comunicación terrestre da
contorna.

– O lugar de ubicación da casa (tipo de solo, zona,
etc.).

Cómic, fundamentalmente páxs. 5 e 6.
Mapa de estradas do concello.

– Os espazos da casa: cociña, dormitorios, salón,
baños,…

Fotografías de diferentes épocas da mesma contorna
ou lugar.

– Os espazos exteriores: xardíns, horta, etc.
Realizaremos unha comparación dos tipos de casa que
o alumnado ten no seu entorno (nunca de xeito competitivo), a idea é comprender as diferenzas tanto físicas
como de vida dunha casa rural, unha casa urbana en
ámbito rural (con baixo,...), unha casa indiana, en bloque, etc. Teremos en conta os tipos de casa polos que
pasan os personaxes na banda deseñada.

Caderno de apuntamentos.
➙ A CASA E O MEU ESPAZO VITAL (actividade 7)
• Obxectivos
a. Observar e coñecer os principais aspectos dunha
casa, partindo do coñecemento do alumnado

É interesante partir do cómic (ver táboa de imaxes do
cómic) e realizar unha comparación coa contorna do
alumnado para contrastar as tipoloxías en razón de
formas.

b. Observación das características da casa de maneira
sistemática
c. Achegarse ao coñecemento e descrición das distintas tipoloxías da casa galega.

Podemos pedir que traian unha fotografía da súa casa.
16

GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

EDUCACIÓN PRIMARIA 2º CICLO

• Materiais
Selección de distintas páxinas do cómic.
Fotografías de distintos tipos de casa.
➙ ESCUDRIÑANDO NA HISTORIA (actividade 8)
• Obxectivos
a. Explorar outras contornas (do pasado) co fin de realizar
un contraste coa realidade actual e comprender as modificacións humanas sobre o espazo ao longo do tempo.
b. Observar cambios, melloras, aspectos vitais da vivenda a partir das reflexións sobre as súas características e funcionalidades a través do tempo.
c. Aproximación ós Castros como vivenda dos ancestros e identificación dos seus espazos vitais.

tixios do pasado e estratexias para a súa conservación.
Como exemplo, podemos partir da web do Castro de
Viladonga e/ou utilizando Google Earth (como complemento dunha visita real ou substitución).

d. Descubrimento de formas de vivenda do pasado, mediante o emprego das tecnoloxías da información.

Realizar, a continuación, un traballo individual ou en
parellas nun documento de word, comentando as diferenzas atopadas entre unha casa actual (a vivenda do
cativo/a) e a observada a través das TICs, na aula de
informática (redacción descritiva).

e. Iniciación ao entorno de Internet como espazo de indagación. Realizar pescudas en Internet.
• Descrición da actividade
Empregando a pantalla dixital en gran grupo realizamos
unha visita virtual a un castro, museo, ou espazo do
patrimonio cultural no que se poidan recoñecer ves-

Por último, imprimir os documentos, ler algúns en voz
alta e facer unha reflexión da importancia de recuperar
17
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estes espazos para o coñecemento xeral, pero tamén
para o disfrute persoal de cada un e a nosa pequena
contribución a esta conservación: non lixar, conservar
intacto (non levarse pedras destes lugares), etc.

b. Realizar pescudas na biblioteca do centro co fin de
buscar algún libro ou relato relacionado coa temática
e procurar información sinxela sobre as construcións
dos castros.

• Materiais

c. Realizar un traballo grupal cun fin expositivo. Iniciación á recollida de datos de maneira oral directamente nun documento escrito.

Pantalla dixital, impresora e ordenadores con conexión
a Internet e word.

d. Respecto polo patrimonio cultural como expresión de
identidade.

Cómic, fundamentalmente páx. 8.
Pantalla dixital e aula de informática.

e. Realización dun texto con fins divulgativos: o díptico.

Recursos TIC:

• Descrición da actividade

– web do Castro de Viladonga (http://www.aaviladonga.es).

Observar as actividades 11 e 13, pola posible vinculación con esta.

– web do Castro de Baroña (http://maps.google.es/
maps?sourceid=navclient&hl=es&rlz=1T4ADBF_
esES296ES297&q=monte%20aro&um=1&ie=UTF8&sa=N&tab=wl).

Primeiramente, en grupos de 3 realizamos unha pescuda nas familias a través de 3 preguntas orais aos avós:
– Que lugar, monumento, espazo natural ou protexido,
de importancia social, cultural ou relixiosa hai na zona?

– Consultar o Google Earth.
➙ E QUE HAI DO MEU PASADO NA BIBLIOTECA?
(actividade 9)

*Se hai máis dunha escollerán unha. O mestre intentará que cada alumno teña unha proposta diferente,
de non ser posible agruparaos en función do traballo
a realizar.

• Obxectivos
a. Iniciación ao uso da biblioteca como espazo de indagación.

– En que consiste? É un monte? É unha ermida?
18
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*Trátase de que o alumno describa o que lle contan
coas súas palabras, que intente sintetizalo e comprendelo. Mesmo que intente valorar a importancia
dos datos que recolle.

Deste xeito, realizamos os dípticos informativos co fin de
animar a outras persoas a visitar e conservar lugares de
interese da nosa zona, explicando que comportamentos
resultan positivos e cales prexudiciais.

– Consérvase igual desde que eras neno, avó?

• Materiais

*Debe describir as diferenzas e concretar as razóns
dos cambios acontecidos, de non habelos reflexionar
sobre a súa conservación. Ao mesmo tempo pediráselle que pense en como contribúe el a que se conserve ou non.

Cómic, fundamentalmente páx. 3 e 8.
Caderno de anotacións.
Cartolinas de cores e fotocopia/impresión de imaxes
(ou debuxos) para a elaboración do díptico.

Seguidamente visitarán a biblioteca da escola ou do
concello co fin de atopar máis información sobre este
tema.

➙ UNHA PARTE DE MIN NA FEIRA (actividade 10)
• Obxectivos

Por último, realizarán o díptico onde expresarán, de xeito formal, os aspecto seguintes:

a. Coñecer as feiras e a súa localización en razón da
distancia que separa unha vila doutra . Desenvolvemento dun estudo sobre as feiras e o seu interese nas
relacións sociais e os produtos que atopan nelas.

– Nome do Lugar…
– Ubicación…

b. Coñecer e empregar algunhas formas de pescuda
descritiva.

– Interese…
– Momento do ano idóneo para visitalo…

c. Comprender a importancia de dar a coñecer os aspectos característicos dunha vila en razón do seu espazo, gastronomía, etc.

– Curiosidades…
– Conservación…
– Advertencias…
19
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d. Apreciar o propio como parte do desenvolvemento
persoal e colectivo das persoas e grupos humanos.

*O alumno debe indicar roupa, calzado, tipo de alimentos,…

e. Apreciar a importancia da cultura propia e da nosa
familia como elemento ou fonte de comunicación e
coñecemento.

– Hai algunha cun nome especial? Cal? Por que?
– Canta xente participa nas feiras ás que asistiches?
Por que?

f. Iniciación á transcrición de datos dunha gravación de
audio.

◦ Persoas curiosas.
◦ Compradores/as.

• Descrición da actividade

◦ Feirantes: procedencia, produtos en venda (artesanía, comerciais, tipo de necesidades que cumprimentan: material para o traballo do campo, produción, alimentación, mobiliario, louza, utensilios
de cociña, etc.).

Completando a sesión anterior, os cativos tentarán
gravar unha entrevista a un familiar sobre as feiras que
se realizan na zona e os produtos que nelas se poden
atopar.
Na aula elaborarán as preguntas a realizar ao familiar,
a partir dunha análise en gran grupo dos contidos vertidos na Ficha 6 e consensuando entre todos as preguntas a realizar. As cuestións non deberan de exceder de
5 e poden ser do tipo:

*O alumno debe indagar algúns datos sobre a importancia da feira, desde cando se realiza, a tipoloxía dos
produtos de consumo, etc. Coñeces feiras noutras localidades diferentes á túa?
Cres que teñen parecido entre elas?…

– Onde ten lugar a feira que coñeces e en que días
do mes se realiza (luns, martes,…)?

Unha vez recollidos os datos en audio o alumno tratará
de verter a transcrición no seu caderno de notas. Na
aula expoñeranse os datos extraídos e localizaranse as
feiras nun mapa, xunto cunha imaxe alusiva á feira de
cada lugar en función da súa importancia. Expoñera-

*O alumno debe concretar despois que tipo de lugar
é (aldea, parroquia, vila,…)
– Cales son os produtos típicos desa feira?
20

GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

EDUCACIÓN PRIMARIA 2º CICLO

Gravación da pescuda á familia (avós, pais, veciños…).
Caderno de anotacións.
Mapa da comarca en DINA3.
Imaxe (localizador para o mapa) de cada feira recollida.
Imaxes alusivas a feiras, recortes en prensa sobre esta
temática,...
➙ LER NO TERRITORIO PARA DEBUXAR O
FUTURO: A REHABILITACIÓN (actividade 11)
• Obxectivos
a. Comprensión do concepto de vello, antigo e o seu
valor histórico, social, etc., mediante a reflexión de
determinados monumentos da contorna.

se no taboleiro o mapa durante unhas semanas e invitarase aos cativos a ilas visitar coa familia. Podemos
pensar na posibilidade de facer unha saída a unha feira
da zona en días próximos a esta pescuda. Por último
realizarán algunha imaxe (localizador para o mapa) de
cada feira recollida.

b. Desenvolver unha reflexión sobre as razóns de reconstrución e derruba de distintos edificios.
c. Observación crítica do entorno propio: características
actuais, relación co pasado.
d. Aproximación ao concepto de rehabilitación e ao coñecemento dos edificios históricos da contorna.

• Materiais
Ficha 6 Enquisa sobre as feiras da túa localidade, comarca,...

e. Desenvolver unha observación do medio máis atenta
e sistemática considerando aspectos traballados con
anterioridade.

Cómic, fundamentalmente páx. 9.
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visión xeral do grao de integración desas construcións
nun territorio concreto desde a perspectiva do respecto
á paisaxe, á natureza e á vida saudable das persoas,
achegando unha visión crítica das construcións (lugar
de construción antes e agora, invasión da construción
na costa...).

• Descrición da actividade
A partir dos contidos das actividades 9 e 13, realizar
unha análise sobre as construcións rehabilitadas dalgún dos lugares de interese descritos nos dípticos elaborados polos rapaces/as.
Neste caso a análise centrarase en construcións, nos
usos que tiveron no pasado, a funcionalidade actual, etc.

• Materiais
Actividade 10.

Empregaremos o cómic como punto de referencia para
esta pescuda.

Caderno de anotacións.
Cómic na páx. 9 e selección doutras páxinas en función
das edificacións que se poidan analizar.

Realizarán unha redacción no seu caderno, sobre un
edificio concreto tratando de definir as súas características o máximo posible. Se temos para escoller entre
varios mellor, de maneira que saian redaccións distintas
e poidan ser comentadas posteriormente en gran grupo
con máis enriquecemento.

➙ O MAR… DE FONDO: PRODUTOS (actividade 12)
• Obxectivos
a. Identificar os principais produtos do mar, tendo en
conta o lugar onde se producen.

Por grupos reducidos de nenos e nenas escollerán unha
construción das que os nosos camiñantes (personaxes)
atopan no Camiño. En Internet buscarán imaxes destes
edificios (dispoñer da sala de informática e de páxinas
que poidan visitar co fin de axilizar a busca) para realizar unha exposición de imaxes no taboleiro da aula.

b. Entender o valor da actividade económica do mar
(oficios e profesións relacionadas)
c. Comprender o proceso de preparación do alimento
para a súa conservación e forma de consumo.

Trataremos de que a exposición sexa variada, con elementos do patrimonio (canizos, cruceiros, trazado das
rúas, materiais, igrexas, etc.) para poder realizar unha

d. Comprender a importancia dun escrito público con
fin divulgativo e a súa forma de expresión para a súa
posterior comprensión por parte de outros.
22
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da finalmente no encerado para ser copiada posteriormente por todos.

Pódese relacionar coa actividade 10.

Sería moi interesante poder facer unha visita a unha
conserveira ou mesmo a unha lonxa; aconsellable visitar unha fábrica de produción dalgún alimento típico
da zona.

Realizaremos unha análise do proceso polo cal un produto de consumo habitual (como o peixe) chega ás nosas mesas:
A pregunta de partida para a chuvia de ideas en gran
grupo é: Que ocorre cos produtos do mar logo de que
son pescados?

• Materiais
Cómic, fundamentalmente páx. 9.

Elaborar un xogo de respostas posibles: en cartolinas
de DINA5 escribir distintos produtos (xunto coa imaxe
do mesmo), por exemplo: conservas de atún (en escabeche, natural,…), conxelados de polbo, salmón afumado, etc.

Xogo de respostas.
Caderno de anotacións.
Visitar, a modo de orientación:
http://www.productosdemar.com/index.html

Cada alumno ante a pregunta anterior responde no seu
caderno brevemente como pensa que chega o alimento
desde que é pescado ata que o ten no prato, seguindo o
produto elaborado que lle toca. Elaborará unha análise
que parta das características do alimento, a aspectos
dos traballos desenvolvidos para obtelo actualmente,
en relación á conservación, transformación e das actividades económicas e oficios desenvolvidos, como a de
fareiro, mariscador, redeiro/a, conserveiro, etc.

Ver vídeo da captura do Longueirón e a súa preparación:
http://www.youtube.com/watch?v=hmopb5TKDJg&fe
ature=player_embedded
➙ O MAR… DE FONDO: UN FARO (actividade 13)
• Obxectivos
a. Observar un edificio concreto: o faro, en relación ao
espazo que ocupa e a utilidade que ten para a vila e
a sociedade e a súa evolución no tempo, etc.

En voz alta, vanse comentado todas as propostas e
confecciónase unha proposta plausible que será recolli23
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Se nos atopamos nunha zona costeira o máis probable
é que xa se tratara este tema.

c. Analizar a información atopada nas hemerotecas cibernáuticas sobre noticias vinculadas á temática.

Trátase de realizar por grupos unha pequena redacción
sobre as funcións de orientación dos faros e a súa progresiva substitución por outros recursos, a problemática
dos naufraxios e as súas consecuencias ou calquera
outra relacionada coa temática proposta.

d. Estudo dun edificio histórico: o faro; función, aspecto,
relación pasado/presente, etc.
e. Iniciación á realización de indagacións na hemeroteca cibernáutica.

A redacción pode levar por título "A importancia dos
faros no pasado". A resposta terá relación coa súa importancia na orientación dos barcos, o lugar estratéxico
que ocupa nas costas, etc.

• Descrición da actividade concreta
Esta actividade desenvólvese tendo en conta as actividades 9 e 11.
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ver coa necesidade de coñecer e de relacionarse do
ser humano.
c. Achegarse á realidade deste e doutros camiños
a través da lectura e a observación de imaxes doutras contornas, como expresión das emocións e
das vivencias motivadas pola necesidade de coñecer
outras realidades.

O cómic pode ser un bo punto de referencia na realización de pescudas en fontes documentais, como o
xornal, as enciclopedias, páxinas web,… sobre o faro
de Fisterra ou o de A Coruña.

d. Espertar o interese por este tipo de actividades socioculturais.

• Materiais

• Descrición da actividade concreta

Cómic páx 10 e 14.

A actividade preparatoria sería, coa axuda da banda
deseñada, localizar as vilas polas que van pasando os
personaxes (Santiago-Fisterra) e incluso os lugares dos
Camiños que presupoñemos que fixeron cada un pola
súa conta ata chegar a Santiago. Por exemplo o mapa
conceptual do camiño conxunto do grupo sería: Santiago — Negreira — Ponte Maceira — Mazaricos — Olveiroa — Cee — Corcubión — etc.

Enciclopedias, webs de contidos, xornais, etc.
Caderno de anotacións.
➙ O CAMIÑO DE SANTIAGO: O MEU CAMIÑO
(actividade 14)
• Obxectivos

A finalidade desta actividade é realizar unha análise
xeográfica xeral de Galicia, aproximándonos á nosa
contorna próxima. Deste xeito, preguntamos aos cativos: Cal é o “noso” camiño? Que espazos e construcións atopariamos nel? Como serían as vilas polas que
pasariamos?

a. Os Camiños de Santiago en Galicia. Reflexión sobre o
camiño/s andado/s polos nosos amigos e amigas e comparanza con outras rutas coñecidas polo alumnado.
b. Comprender que o mundo é un lugar que debemos
respectar, vivir e gozar e como os camiños teñen que
25
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la ata Santiago, do mesmo xeito que fixeron os personaxes da banda deseñada desde Santiago ata Fisterra.

Feita esta pregunta, reflexionamos sobre os materiais
que nos facilitarán a resposta: mapas xeográficos, google maps, mapas de estradas, etc.

Así mesmo, pedimos ao alumnado que identifique cada
tramo cunha música. Podemos empregar música propia
do Camiño (como as recreacións do Grupo Musical Resonet) ou outras do gusto dos nenos/as.

A actividade consiste, a través de distintos mapas de
estradas, en localizar, en pequenos grupos de 3 ou 4
alumnos, a súa localidade e realizar un mapa conceptual dos lugares do seu Camiño de Santiago.

• Materiais

Para este fin empregamos a aula de informática para o
gran grupo. Na pantalla dixital tratamos de facer un percorrido polas vías de comunicación desde a nosa esco-

O cómic no seu conxunto, moi especialmente a portada
e a última páxina.
26
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◦ Consultar en Google Maps os lugares polos que
pasamos desde a escola:

Caderno de anotacións.
Pantalla dixital e aula de informática.

http://maps.google.es/maps?sourceid=navclient&hl
=es&rlz=1T4ADBF_esES296ES297&q=Google%20
Earth&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl

Material Audio: Grupo Musical Resonet:
◦ La Grande Chanson con música de peregrinos franceses do século XVII

◦ Sobre o camiño de Santiago e as súas etapas, entre outras pódense atopar datos nas seguintes ligazóns:

◦ Les Pellerines con música francesa do século XVII
e XVIII
◦ ¡Santiago!, música e peregrinación a Santiago no
Renacemento e
◦ Il Pellegrino con músicas de Italia, España, Portugal e Galicia relacionadas coa viaxe que en 1668 e
1669 realizou o príncipe de Florencia Cosme III de
Médicis.
Material TIC:
◦ Facer un posible Itinerario por autoestrada en Via
Michelin: http://www.viamichelin.es/viamichelin/esp/
tpl/hme/MaHomePage.htm
◦ Consultar Google Earth (descarga gratuíta): http://
google-earth.softonic.com/
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http://www.xacobeo.es/index.php

		

http://www.elcaminoasantiago.com/

		

http://caminodesantiago.consumer.es/

Deserto

*
Si
Non

Vexetación
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*Nestas celas só debes engadi-los nomes da vexetación e da fauna da túa contorna

Fauna

Características

Glaciar
Mar, océano

Lago

Mar, océano

Tipo
Glaciar

Lago

Características

Mar, océano

Glaciar

Lago

Río

Regueiro

Torrente

Non Potable

Potable

Doce

Salgada

Subterránea

Características

Río

Regueiro

Torrente

Non Potable

Potable

Doce

Salgada

Subterránea

Superficial

Mar, océano

Glaciar

Lago

Río

Regueiro

Torrente

Non Potable

Potable

Doce

Salgada

Subterránea

Superficial

Val

Macizo

Cordilleira

FICHA 1: ANÁLISE DA PAISAXE DA NOSA CONTORNA: ONDE VIVO EU?
Relevo
Auga
Características

Río

Regueiro

Torrente

Non Potable

Potable

Doce

Salgada

Subterránea

Superficial

Arquipélago

Illa

Península

Ría

Golfo

Cabo

PROXECTOTERRA

Tipo

Tipo

Tipo
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*

Val

Páramo

Outeiro

Meseta

Acantilado

Montaña
Serra

PAISAXE NATURAL

Superficial

Chaira
Praia

Costa

Chaira
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FICHA 2: ANÁLISE DA PAISAXE DA NOSA CONTORNA: ONDE VIVO EU?
PAISAXE HUMANIZADA

Localización

Lugar de:
Paisaxe Agraria ou rural Aldea de:
Parroquia de:
Barrio de:
Paisaxe urbana
Vila ou cidade de:

Outras

Comerciais

De ocio e tempo libre

Electricidade

Comunicación

Pequenas industrias

Industrias medias

Grandes industrias

Outros

Industria e comercio3

Administración

Cultura e ocio

Sanidade

Educación

Comunicación

Outro tipo de vivenda

Edificio de varias
vivendas

Vivenda con
características
especiais

Vivenda unifamiliar
de interior

Outro tipo

Túneles

Pontes

Ferrocarril

Autoestrada

Autovía

Estrada

Camiño Real

Camiño

Senda

Vivenda unifamilar
de costa

Elementos humanos da paisaxe
Vivenda1
Servizos2

Vías de comunicación

1 As vivendas de características especiais inclúen todas aquelas de tipoloxías que non son as habituais na Galiza e as casas de indianos.
2 En comunicación inclúense emisoras de radio e televisión, xornais…
Na categoría de educación inclúense centros de educación infantil e primaria, centros de E. secundaria, universidades e academias.
En sanidade: hospitais, centros de saúde, consultas médicas, casas de socorro…
En Cultura e ocio: - Bibliotecas, museos, teatros, cinemas…
En administración tódolos edificios dependentes de administracións como Xunta, Concellos, Deputacións, Ministerios…
3 Grandes Industrias - industrias e empresas produtivas de calquera tipo e de gran tamaño polo número de empregadas/os.
Industrias medias - industrias e empresas produtivas de tamaño medio en canto a número de traballadoras/es.
Pequenas industrias - industrias ou empresas produtivas con poucas ou poucos traballadores.
Comunicación - empresas relacionadas cos servizos de comunicación telefónica, de radio… e os elementos tipo antenas ou emisoras dependentes das mesmas.
Electricidade - empresas do sector eléctrico e tódalas súas infraestruturas: encoros, liñas de alta tensión, plantas solares, plantas eólicas….
De Ocio e tempo libre .- empresas dedicadas a ofrecer servizos de ocio e tempo libre cámpings, hoteis, restaurantes, parques de ocio…
Comerciais - empresas de comercio de calquera tipo xa sexan grandes centros comerciais ou pequenos comercios..
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FICHA 3: ANÁLISE DAS VÍA DE COMUNICACIÓN TERRESTRES DA CONTORNA
Tipo de vía

Titularidade1

Inicio da vía2
Fin da vía3
(localidade/ concello) (localidade/concello)

Senda

Camiño

Camiño Real

Estrada

Autovía

Autoestrada

Outros tipos:
1 Indicar a titularidade da vía: local, comarcal, provincial, autonómica ou estatal
2 Identificar nun mapa a localidade de inicio da vía e inserila na grella.
3 Identificar nun mapa a localidade onde remata a vía e inserila na grella.
4 Indicar os distintos usos que poda te-la vía: transporte de mercadorías, transporte de viaxeiros…
5 Indica-lo tipo de pavimento da vía: terra, pedra, asfalto, outros tipos.

30

Usos da vía4

Tipo de pavimento
terra, asfalto5…
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FICHA 4 A1: FORMULARIO PARA Á ANÁLISE DOS SERVIZOS DUNHA LOCALIDADE
Nome da localidade:
Tipo de localidade: aldea, parroquia, comarca, vila, ou cidade (risca o que corresponda)
Data de realización da recollida:
Tipo de servizos
Servizos sociais

Características
Cantidade

Titularidade
Pública
Privada

Localización
Centro Periferia

Alta

Índice de ocupación
Media
Baixa
Escasa

Cantidade

Titularidade
Pública
Privada

Localización
Centro Periferia

Alta

Índice de ocupación
Media
Baixa
Escasa

Nula

Residencias de anciás/áns
Centros de día
Escolas Ed. Infantil
Outros
Educación e cultura

Nula
Centros de Infantil
Centros de Primaria
Centros de Secundaria
Universidade
Biblioteca
Casa da Cultura
Cinemas
Teatros
Outros
*Risca cun x aqueles servizos que hai na túa localidade e a súa cantidade, indica tamén se son públicos (Concello, Xunta ou Deputación) ou
privados (pertencen a unha empresa). Infórmate no Concello ou entre os veciños da súa ocupación ou uso.
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FICHA 4 A2: FORMULARIO PARA Á ANÁLISE DOS SERVIZOS DUNHA LOCALIDADE
Tipo de servizos
Características
Titularidade
Localización
Índice de ocupación
Deportes
Cantidade
Pública
Privada
Centro Periferia
Alta
Media
Baixa
Escasa
Nula
Campo fútbol
Pavillón Polideportivo
Piscina
Outros
Titularidade
Localización
Índice de ocupación
Sanidade
Cantidade
Pública
Privada
Centro Periferia
Alta
Media
Baixa
Escasa
Nula
Doutor/a
Farmacia
Centro de Saúde
Hospital
Outros
Titularidade
Localización
Índice de ocupación
Seguridade e Urxencias
Cantidade
Pública
Privada
Centro Periferia
Alta
Media
Baixa
Escasa
Nula
Corpos seguridade
Bombeiros
Protección Civil
Brigadas Contra Incendios
Ambulancias
Outros
*Risca cun x aqueles servizos que hai na túa localidade e a súa cantidade, indica tamén se son públicos (Concello, Xunta ou Deputación) ou
privados (pertencen a unha empresa). Infórmate no Concello ou entre os veciños da súa ocupación ou uso.
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FICHA 4 B1: FORMULARIO PARA Á ANÁLISE DOS SERVIZOS DUNHA LOCALIDADE
Tipo de servizos
Transporte

Características
Cantidade

Titularidade
Pública
Privada

Localización
Centro Periferia

Alta

Índice de ocupación
Media
Baixa
Escasa

Nula

Cantidade

Titularidade
Pública
Privada

Localización
Centro Periferia

Alta

Índice de ocupación
Media
Baixa
Escasa

Nula

Cantidade

Titularidade
Pública
Privada

Localización
Centro Periferia

Alta

Índice de ocupación
Media
Baixa
Escasa

Urbano
Interurbano
Taxis
Ferrocarril
Tranvía
Aéreo
Outros
Comercio
Centros comerciais
Hipermercados
Mediano comercio
Pequeno comercio
Tendas de barrio
Outros
Banca

Nula
Sucursais bancarias
Caixeiros automáticos
Outros
*Risca cun x aqueles servizos que hai na túa localidade e a súa cantidade, indica tamén se son públicos (Concello, Xunta ou Deputación) ou
privados (pertencen a unha empresa). Infórmate no Concello ou entre os veciños da súa ocupación ou uso.
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FICHA 4 B2: FORMULARIO PARA Á ANÁLISE DOS SERVIZOS DUNHA LOCALIDADE
Tipo de servizos
Características
Titularidade
Localización
Índice de ocupación
Ocio
Cantidade
Pública
Privada
Centro Periferia
Alta
Media
Baixa
Escasa
Nula
Centros de Ocio
Cafeterías
Pubs
Discotecas
Bares
Parques
Xardíns
Outros
Titularidade
Localización
Índice de ocupación
Elementos varios
Cantidade
Pública
Privada
Centro Periferia
Alta
Media
Baixa
Escasa
Nula
Cabinas telefónicas
Bocas de rego
Sumidoiro
Auga corrente
Electricidade
Iluminación pública
Mobiliario urbano
Outros
*Risca cun x aqueles servizos que hai na túa localidade e a súa cantidade, indica tamén se son públicos (Concello, Xunta ou Deputación) ou
privados (pertencen a unha empresa). Infórmate no Concello ou entre os veciños da súa ocupación ou uso.
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FICHA 5 A1: ENQUISA SOBRE O GRAO DE SATISFACCIÓN COS SERVIZOS QUE PROPORCIONA A PROPIA LOCALIDADE
Nome da localidade:
Tipo de localidade: aldea, parroquia, comarca, vila, ou cidade (risca o que corresponda)
Data de realización da enquisa:
Idade da/do enquisada/o:
Tipo de servizos
Servizos Sociais

Cal é o grao de satisfacción con respecto AOs servizos da súa localidade?
Moi elevado

Elevado

Medio

Baixo

Moi baixo

Nulo

Moi elevado

Elevado

Medio

Baixo

Moi baixo

Nulo

Residencias de anciás/áns
Centros de día
Garderías
Outros
Educación e cultura
Centros de Infantil
Centros de Primaria
Centros de Secundaria
Universidade
Biblioteca
Casa da Cultura
Cines
Teatros
Outros
*Riscade cun x o que corresponda.
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FICHA 5 A2: ENQUISA SOBRE O GRAO DE SATISFACCIÓN COS SERVIZOS QUE PROPORCIONA A PROPIA LOCALIDADE
Tipo de servizos
Deportes

Cal é o grao de satisfacción con respecto AOs servizos da súa localidade?
Moi elevado

Elevado

Medio

Baixo

Moi baixo

Nulo

Moi elevado

Elevado

Medio

Baixo

Moi baixo

Nulo

Moi elevado

Elevado

Medio

Baixo

Moi baixo

Nulo

Campo fútbol
Pavillón Polideportivo
Piscina
Outros
Sanidade
Doutor/a
Farmacia
Centro de Saúde
Hospital
Outros
Seguridade e Urxencias
Corpos de seguridade
Bombeiros
Protección Civil
Brigadas Contra Incendios
Ambulancias
Outros
*Riscade cun x o que corresponda.
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FICHA 5 B1: ENQUISA SOBRE O GRAO DE SATISFACCIÓN COS SERVIZOS QUE PROPORCIONA A PROPIA LOCALIDADE
Tipo de servizos
Transporte

Cal é o grao de satisfacción con respecto AOs servizos da súa localidade?
Moi elevado

Elevado

Medio

Baixo

Moi baixo

Nulo

Moi elevado

Elevado

Medio

Baixo

Moi baixo

Nulo

Moi elevado

Elevado

Medio

Baixo

Moi baixo

Nulo

Urbano
Interurbano
Taxis
Ferrocarril
Tranvía
Aéreo
Outros
Comercio
Centros comerciais
Hipermercados
Mediano comercio
Pequeno comercio
Tendas de barrio
Outros
Banca
Sucursais bancarias
Caixeiros automáticos
Outros
*Riscade cun x o que corresponda.
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FICHA 5 B2: ENQUISA SOBRE O GRAO DE SATISFACCIÓN COS SERVIZOS QUE PROPORCIONA A PROPIA LOCALIDADE
Tipo de servizos
Ocio

Cal é o grao de satisfacción con respecto AOs servizos da súa localidade?
Moi elevado

Elevado

Medio

Baixo

Moi baixo

Nulo

Moi elevado

Elevado

Medio

Baixo

Moi baixo

Nulo

Centros de Ocio
Cafeterías
Pubs
Discotecas
Bares
Parques
Xardíns
Outros
Elementos varios
Cabinas telefónicas
Bocas de rego
Sumidoiro
Auga corrente
Electricidade
Iluminación pública
Mobiliario urbano
Outros
*Riscade cun x o que corresponda.
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FICHA 6: Enquisa sobre as feiras da túa localidade, comarca…
Nome da localidade:
Nome da feira:
Tipo de localidade: aldea, parroquia, comarca, vila, ou cidade (risca o que corresponda)
Data de realización da enquisa:
Idade da/do enquisada/o:
1º Cal é a periodicidade da feira? (risca a resposta correcta)
Anual
Mensual
Bimensual
Trimestral
Outra:
2º Se e de periodicidade mensual cantas se fan no mes? (risca a resposta que corresponda)
Unha
Dúas
Tres
Máis:
3º As feiras que coñeces celébranse un día particular da semana? Cal?
4º Hai algunha feira especial que teña máis importancia que o resto das do ano?
5º De ser positiva a resposta anterior ten un nome especial? Cal?
6º Cales son os produtos típicos desa feira especial?
7º Nas outras feiras que tipo de produtos se soen atopar de cotío? (risca as respostas)
Roupa
Carne
Calzado
Peixe
Froita
Legumes
Sementes
Doces
Pan
Embutidos
Utensilios para a casa
Plantas ornamentais

Hortalizas
Animais
Ferramentas
Queixo
Licores típicos
Outros artigos
(continúa na páxina seguinte)
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8º Canta xente participa nas feiras ás que asistiches? (escribe un nº aproximado)
Moita xente

Bastante xente

Pouca xente

Case ninguén vai pola feira

9º Coñeces feiras noutras localidades diferentes á túa. Cres que teñen parecido entre elas?

10º Pensas que variaron as feiras de hoxe en día en relación coas doutros tempos?1

1 Podes informarte falando coa túa familia ou veciños ou acudindo á biblioteca a buscar información sobre a feira da túa localidade.
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