GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º CICLO

A unidade didáctica que presentamos está pensada para que o alumnado descubra o territorio no que vive e se dea
conta de que o espazo construído ao seu redor é froito dun devir histórico do que é herdeiro e, á vez, axente activo
na súa construción. É por iso imprescindible que este traballo, partindo dos coñecementos previos que eles teñan
e a través da observación, fomente o espírito crítico e inicie ao alumnado galego no interese por tomar decisións
responsables e racionais no que se refire a cuestións territoriais.
As actividades abranguen varias propostas procedimentais de moi diverso tipo, repartidas en dez bloques de contidos que van afondando en diferentes temas cunha metodoloxía progresiva, polo que recomendamos que se siga a
orde establecida nos caderniños, aínda que isto é decisión de cada profesor/a.
Ao longo de todos eles, un elenco de nenos e nenas de diferentes etnias introducen os textos conceptuais, propoñen as actividades, interpelan directamente ao receptor e diríxense ao alumnado indicándolle acenos e pistas
para a resolución das propostas co fin de achegarlle os materiais cunha linguaxe áxil, distendida e vertebradora da
motivación.
O profesorado terá información da localización de cada unha das paisaxes que aparecen no caderno do alumnado
por se este o demanda pero recoméndase que esta información non sexa dada antes da elaboración das actividades para non determinar as respostas e non limitar a observación e a análise directa das imaxes.

OBXECTIVOS
• Analizar as interaccións entre o ser humano e o medio co fin de determinar o carácter dinámico do territorio.
• Entender a lóxica da configuración/ vertebración do territorio galego e comprender os momentos evolutivos e
históricos do territorio e a relación entre os acontecementos construtores do territorio.
• Recoñecer elementos naturais e antrópicos da paisaxe galega, a súa diversidade e a súa pluralidade.
• Descubrir as intervencións do ser humano no medio atendendo á dimensión espacial, temporal e histórica
das paisaxes.
• Observar as diferentes formas de asentamento no territorio ao longo do tempo.
• Recoñecer o papel das comunicacións no desenvolvemento e vertebración do territorio.
• Valorar o patrimonio histórico e cultural como fonte de información do pasado e como sinal de identidade.
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• Interpretar representacións elementais, planos e mapas dunha paisaxe e dun territorio identificando os elementos que o configuran.
• Reflexionar sobre as accións individuais e colectivas no presente e no pasado que levan á construción ou á
degradación das paisaxes.

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.

SEGUIMENTO DA UNIDADE
Nas seguintes liñas imos tratar de mostrar as intencións educativas que o equipo redactor da unidade tiña á hora da
súa redacción, na seguranza de que a explicitación das mesmas facilitará o seu seguimento.

Bloque 1: “Vivimos unha nova aventura”
Este primeiro bloque de propostas procura abordar aspectos que logo se traballarán na unidade cun dobre obxectivo: que vaian aflorando os seus preconceptos sobre estes temas e que lles sirva de estímulo para a indagación.
A primeira toma de contacto co material é a través dun coñecido poema de Manuel María que evoca os principais
aspectos que se van tocar ao longo do desenvolvemento da unidade. É conveniente lelo e comentalo espontaneamente e que se escoite, de poder ser, na súa versión musicada. De seguido, introdúcese un texto xeral e conceptual que, fiado co poema, presenta os trazos xerais do país e fala da necesidade de que o alumnado sexa axente
dinamizador, construtor e preservador dunha herdanza viva. Débese invitar aos alumnos/as a que expresen as súas
propias experiencias sobre a diversidade de paisaxes que puidesen ter visto nas viaxes que realizaron por Galicia
ou que verbalicen como é o lugar no que viven.

Para axudalos nestas cuestións, na actividade 1 propóñense dez afirmacións que encerran aspectos que se abordarán logo en cada apartado da
unidade e que o alumnado deberá analizar de xeito individual para descubrir en que medida as comprende e sabe dar razóns delas nun exercicio
de iniciación á causalidade.

actividades 1 e 2

Na actividade 2 suxírese que se poñan en común os seus puntos de vista,
que o profesor/a anotará no taboleiro e que eles poderán recoller no seu
caderno de clase. Procúrase facelos conscientes das súas posturas de
partida xa que, máis adiante, poderán volver sobre as mesmas na conclusión da unidade.
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Bloque 2: “Eliximos o noso lugar no mundo”
Está concibido como unha reflexión sobre o hábitat e os asentamentos humanos no territorio a escala planetaria.
Na actividade 3 búscase que o alumnado sexa quen de establecer relacións entre o hábitat dun lugar e as condicións físicas, climáticas e naturais do mesmo. Amósanse paisaxes de diferentes lugares do mundo:
• Imaxe 1: Val do Colca (Perú).
• Imaxe 2: Deserto de Wadi-Rum (Xordania).
• Imaxe 3: Badía Onelli, na Patagonia (Arxentina).
• Imaxe 4: Nemiña, en Muxía (A Coruña).
• Imaxe 5: Praia de Area das Vacas, en Cabana de Bergantiños (A Coruña).
• Imaxe 6: Cordilleira Pre-Andina (Perú).

actividades 3, 4 e 5

No caso das imaxes 1, 4 e 5 deberán
concluír que reúnen condicións de
fácil habitabilidade porque son zonas de clima temperado en latitudes
medias, son aptas para o cultivo, non
presentan moita altitude, hai indicios
de presenza de auga,... mentres que
as números 2, 3 e 6 presentan dificultades para o asentamento humano
porque nelas vai moito frío, están a
moita altura ou son desertos.

Na actividade 4 encherán o texto coas palabras do recadro despois de poñer en común as conclusións ás que
chegaron na análise das imaxes. A posta en común servirá para a fixación de conceptos.
“Os lugares que reúnen boas condicións para seren habitados son os que teñen un clima temperado e con chuvias
suficientes, os de pouca altitude como os vales e as chairas, as zonas preto das costas e nas que hai auga abundante.
Pola contra, os espazos onde a xente rexeita vivir son aqueles onde vai moito frío ou demasiada calor; as zonas das
altas montañas; nas non se pode atopar auga ou, onde a humidade tamén poida ser excesiva.”
O bloque remata coa actividade 5 na que se insta a indagar a posibilidade de ubicar as imaxes anteriores en Galicia. Poderían estar aquí localizadas as imaxes números 1, 4, 5 e 6 e non se darían no noso territorio as condicións
naturais reflectidas nas imaxes 2 e 3.

Bloque 3: “De paseo por Galicia”
Constitúe un dos piares fundamentais da unidade e busca achegar ao alumnado á realidade territorial de Galicia, á
súa diversidade de paisaxes, á percepción das accións antrópicas e á interacción co medio e á comprobación de
que esas accións transforman a paisaxe do país.
O bloque comeza cun texto expositivo sobre a estrutura do relevo galego no que aparecen como ideas centrais as
dúas grandes áreas nas que se divide o territorio: a Galicia costeira e a de interior. En cada unha delas establécense
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as diferenzas entre as unidades do relevo, con termos xa coñecidos, agás tres que poden ofrecer máis dificultade
e que son explicados ao pé da páxina. A exposición vén reforzada cun mapa no que poden visualizar ou localizar
cada unha das ideas lidas no texto. As imaxes que acompañan son:
• Imaxe 1: Courel (Lugo).
• Imaxe 2: Cebreiro (Lugo).
• Imaxe 3: Cabana de Bergantiños (A Coruña).
• Imaxe 4: Illas Sisargas, en Malpica de Bergantiños (A Coruña).
• Imaxe 5: Laxe (A Coruña).

actividade 6

A actividade 6 trata de reforzar procedimentalmente o lido con anterioridade xa que deben pintar con diferentes cores os catro intervalos de altitude
recollidos no mapa. É un traballo que require un nivel de abstracción tridimensional algo complexo, se é a primeira vez que o desenvolven, polo que
é posible que se precise do asesoramento do profesor/a. Resulta aconsellable, para os que nunca realizaron unha actividade semellante, que empecen polas cotas máis altas e de menor extensión e progresivamente se
dirixan cara o litoral. Pódese aproveitar a ocasión para ir presentándolles
os diferentes elementos dos que debe constar un mapa: lenda, escala e
norte. As cores a utilizar figuran no propio mapa.

A actividade 7 reforza as ideas da anterior en relación ao relevo. Da observación do mapa poden concluír que:

2. As provincias onde se atopan as montañas máis altas son Lugo e
Ourense.
3. A parte de Galicia na que se atopan as zonas máis baixas do relevo
é a franxa occidental das provincias da Coruña e Pontevedra.
A actividade 8 trata de que se fixen na rede hidrográfica galega e como os ríos adaptan o seu curso ao terreo polo
que discorren.
• Imaxe 1: en Cabana de Bergantiños (A Coruña).
• Imaxe 2: en Coristanco (A Coruña).
• Imaxe 3: en Ponteceso (A Coruña).
Deberán contestar que:
2. Os ríos discorren aproveitando as zonas baixas e os fondos dos vales.
3. Cando debuxen o río Miño pódeselles indicar que miren polo mapa da páxina anterior e polo do final da unidade. Tamén pode facerse uso do atlas para introducilo como elemento habitual no traballo de aula ou ben
usar material da rede.
4. As zonas polas que discorre o río Miño son: chairas e mesetas de Lugo, Ourense e sur de Pontevedra, concretamente a Terra Cha, o sur da provincia de Lugo e a depresión de Ourense.
5. As dúas importantes cidades galegas son Lugo e Ourense.
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1. A dirección das cadeas montañosas galegas adoita ser de norte a
sur.
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Na actividade 9, fiando o discurso coa anterior, deberán fixarse nos asentamentos humanos. Nunha primeira ollada ao mapa de Galicia observarán
que:
1. Hai moitos máis asentamentos de poboación na franxa occidental
que nas provincias orientais sobre todo ao longo do Eixo Urbano
Atlántico, unha ampla área continua que se desenvolveu grazas a
procesos de urbanización difusa.
2. A gran maioría están situados cara o litoral.

Un segundo nivel de concreción vén dado polas vilas e as cabeceiras de
comarca ás que se refire a actividade 10. Sóbese un chanzo o nivel de
esixencia pois preténdese que relacionen a ubicación das mesmas co relevo. Habería, polo tanto, unha correspondencia entre as condicións físicas e
a ocupación do territorio. Deben chegar a ver que:
1. Adoitan situarse nas zonas baixas ou medias do relevo.
2. Predominan de novo nas provincias da Coruña e Pontevedra.
3. Dado que cidades e vilas aglutinan máis poboación que as aldeas
e lugares, máis pequenos e dispersos, Galicia conta con máis densidade de poboación nas provincias occidentais e con menos nas
orientais, Lugo e Ourense.
4. As zonas con menor poboación correspóndense coas Serras Orientais dado que a poboación tende a situarse nas zonas baixas, que
teñen temperaturas máis suaves e están ao abrigo dos ventos.

A actividade 11 centra a observación nas vías de comunicación.
1. Os lugares máis axeitados para trazar unha estrada adoitan ser os
baixos e os que presentan pouco desnivel. Iso non quere dicir que
en Galicia, debido á compartimentación do relevo, non se tivese a
necesidade de construír pontes, túneles ou viadutos.
2. A autoestrada AP-9 no tramo que vai de Santiago a Vigo aproveita
para o seu trazado a fosa Carballo-Tui.
• Imaxe 1: Enlace A-52, en Ourense.
• Imaxe 2: Quintela de Leirado (Ourense).
Na actividade 12 reflexiónase sobre a acción antrópica sobre a paisaxe
para cubrir a necesidade de comunicación en diferentes momentos históricos. Iníciase, ademais, coas preguntas formuladas, un achegamento á
causalidade que irá gañando protagonismo ao longo da unidade.
• Imaxe 3: Ponte antiga, en Ponte Mourisco (Ourense).
• Imaxe 4: Ponte moderna, en Ourense capital.

actividades 11 e 12

1. A máis antiga é a imaxe superior.
2. O tipo de transporte utilizado sería o de tracción animal, co que se
investiría moito tempo en cubrir distancias non moi longas.
3. A nova ponte ourensá sobre o río Miño xurdiu da necesidade de
axilizar as comunicacións, utilizando os medios de transporte modernos para os que a ponte vella non estaba habilitada, tanto na súa
estrutura como nas súas dimensións.
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3. Unha vez que cheguen a esta conclusión, situarán no mapa de isohipsas (curvas de nivel) as sete grandes cidades que tamén coincidirán, agás Lugo e Ourense, no occidente do país.
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A actividade 13 trata, fundamentalmente, de analizar os impactos que o home provoca ou provocou ao longo do
tempo no medio no eido das comunicacións. Esta proposta leva implícita unha reflexión histórica e outra de contido medioambiental que o alumnado deberá ter en conta para aprender a ver a realidade que o rodea con espírito
crítico.
• Imaxe 1: Praia de Seaia, Malpica de Bergantiños (A Coruña).
• Imaxe 2: Cabana de Bergantiños (A Coruña).
• Imaxe 3: Ponte Mourisco (Ourense).
• Imaxe 4: Pedrafita do Cebreiro (Lugo).
Certas respostas poden ser abertas
pero deberían axustarse, basicamente, ao seguinte:
1. É unha obra de hai moitos anos:
imaxes 2 e 3.
2. Só se pode andar a pé por ela:
imaxe 1.
3. Pode usarse un medio de transporte nela: imaxes 2, 3 e 4.
4. Cambiou moito a paisaxe orixinal: imaxe 4.
actividades 13 e 14

5. Necesita grandes coidados para
manterse en bo estado: imaxes
4 e 2 (en menor medida).
6. Usaron moitos medios técnicos
e maquinaria para a súa construción: imaxe 4.
A actividade 14 afonda nas reflexións anteriores, debendo verbalizar as conclusións ás que chegaron nas dúas
actividades anteriores.

Bloque 4: “Unha terra de moitas paisaxes”
Preséntase dun xeito simple e xeral a diversidade paisaxística de Galicia
con só tres tipoloxías: a paisaxe de chaira, a de montaña e a de costa. Trátase con esta actividade que o alumnado non só identifique visualmente a
biodiversidade galega e a localice cartograficamente senón que a imaxine
e trate de vivila a través da percepción persoal e dos sentidos e sexa quen
de transmitir os seus sentimentos.
Na actividade 15 deberán facer un sinxelo exercicio de observación e
clasificación para identificar as imaxes 1 e 2 como paisaxes de montaña,
as imaxes 3 e 4 como paisaxes de chaira e as imaxes 5 e 6 como paisaxes
de costa. As localizacións son as seguintes:
• Imaxe 1: Os Peares (Lugo).
• Imaxe 2: Torés, As Nogais (Lugo).
• Imaxe 3: Rodeiro (Pontevedra).
actividade 15

• Imaxe 4: Aforas de Vigo (Pontevedra).
• Imaxe 5: Malpica de Bergantiños (A Coruña).
• Imaxe 6: Ría de Cedeira (A Coruña).
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Na proposta 16 darán, dun xeito aberto, as razóns da súa decisión pero como mínimo haberán ter en conta as abas
das montañas nas primeiras paisaxes, a planicie do terreo nas segundas e a presenza do mar nas terceiras.
A actividade 17 afonda algo máis nos elementos conformadores da paisaxe e na súa clasificación. Debe deixarse
tempo de novo para a observación, a lectura e comprensión do significado dos termos (Abióticos: os elementos non
vivos, Bióticos: elementos vivos, Antrópicos: elementos introducidos polo ser humano)
As respostas deberían ser, aproximadamente, as seguintes:
Na costa
Abióticos

Auga, rochas, area

Bióticos

Árbores, herbas, persoas

Antrópicos

Casas, edificios, porto, paseo marítimo
Na chaira interior

Abióticos

Pedras

Bióticos

Herba, árbores

Antrópicos

Casa, cultivos, camiños, estradas

Abióticos
Bióticos
Antrópicos

Rochas
Árbores, animais
Casas, socalcos, estradas

A actividade 18 é aberta e de conclusión.

A actividade 19 fai referencia á diversidade paisaxística galega aínda
dentro dunha mesma tipoloxía. Trátase de incrementar o nivel de observación a través da busca de elementos diferenciadores en cada parella
de imaxes. Debe invitarse ao alumnado a descubrir que non todas as paisaxes de montañas son iguais, nin toda a costa galega presenta características nin sequera semellantes nin nas chairas o poboamento se realiza
do mesmo xeito. Así, irán descubrindo as respostas:

actividades 19 e 20

1. A costa da imaxe 5 é acantilada e a da imaxe 6 é baixa.
2 e 3. A aldea da imaxe 3 ten un poboamento concentrado con amplos
espazos para as actividades agropecuarias e unha estrada principal
que percorre lonxitudinalmente o espazo e articula o desenvolvemento do hábitat, mentres que a imaxe 4 presenta un poboamento
disperso con pequenas hortas rodeando as vivendas e unha chea
de estradas e camiños.
4. Cada unha das paisaxes de montaña teñen unha dedicación agropecuaria distinta: na da imaxe 1, asentada nunha aba, adaptouse o
terreo mediante socalcos que se aproveitan para o cultivo do viño; a
da imaxe 2 está dedicada a pastos de gando vacún.
A actividade 20 entra de cheo no mundo da percepción e das sensacións
a través dos sentidos. Plantéase como un exercicio íntimo e persoal onde
a imaxinación xunto ás experiencias previas xogan o papel fundamental
para a súa realización. É aconsellable poder crear un ambiente tranquilo,
distendido e sosegado, con tempo dabondo para poder experimentar o
que a continuación deberán transformar en palabras. Por suposto, as respostas son totalmente abertas.
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A actividade 21 pecha este bloque cunha proposta de localización cartográfica aproximada das imaxes da actividade 15 no mapa de Galicia. Non é tan importante que dean a resposta acertada como que xustifiquen debidamente
a súa elección.

actividades 21 e 22

A resposta á actividade 22 é, obviamente, aberta.
Se até aquí a unidade se centrou en mostrar o marco físico galego, agora
tentarase abordar as diferentes formas de ocupación do territorio. Os bloques 5, 6 e 7 titulados respectivamente: “Que ben o pasamos na aldea”,
“Coñecemos unha chea de vilas” e “Imos a unha gran cidade” procuran
mostrar a través de fotografías, esbozos e documentos como se configuran
os asentamentos básicos de poboación en Galicia: aldeas, vilas e cidades.
Non pretendemos dar unha visión histórica nin desentrañar a estrutura
urbana de cada un deles senón presentar os seus principais trazos espaciais. Búscase con isto que o alumnado teña unha idea da configuración
do territorio que transcenda o seu marco vivencial. Todos estes bloques teñen unha secuencia semellante baseada na observación e representación
cartográficas da realidade: a foto aérea, o plano ou mapa e o esbozo, tres
niveis de abstracción complementarios que permiten interpretar o espazo
percibido.

Bloque 5: “Que ben o pasamos na aldea”
A actividade 23 pretende achegar emocionalmente ao alumnado a un lugar xa coñecido, a través dun cuestionario
persoal. No caso de non ter aldea poden desenvolver igual o resto de actividades.

actividade 24

actividade 23

A continuación preséntanse tres imaxes –foto aérea, mapa topográfico e
esbozo– dunha aldea tipo: a de Rúa, en Ames (A Coruña).

Na actividade 24 búscase que o alumnado, a través da observación proposta, sexa quen de identificar os elementos espaciais constitutivos da
forma “aldea”: o casarío, as leiras, o bosque e a malla de camiños.
8
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A actividade 25 incide de novo na forma de ocupación do terreo máis común no noso país. É importante dirixir a
atención ás isohipsas (curvas de nivel) e á cor máis clara do Mapa Topográfico Nacional que nos vai servir para
identificar a zona baixa e chan na que se asenta a pequena aldea con poucas casas.
A actividade 26 consiste na identificación do núcleo compacto primitivo,
o rueiro ou aldea primitiva, situado no centro das ilustracións e que deberán rodear de marrón, e o asentamento lineal ou aldea nova, que deberán
rodear de laranxa, máis moderno e conformado por casas dispostas ao
longo da estrada que cruza de norte a sur.

“Normalmente adóitanse deixar as partes máis baixas e máis achegadas
ás vivendas para os labores agrícolas e para prados para o gando e as
máis altas para a explotación forestal pola súa situación e pola calidade
do solo. É por iso que ao redor das casas sitúanse as leiras e máis lonxe
rodeando as leiras está o monte.”
Axudados pola lectura do texto deberán situar no círculo interior a palabra
aldea (casarío), no intermedio as leiras e no exterior a palabra monte.

actividades 25, 26 e 27

A actividade 27 reforza, cunha dobre proposta a organización espacial
da aldea antes percibida. O texto debería quedar completado do seguinte
xeito:

Para rematar, a actividade 28 pretende enfiar a realidade das fotografías
coa abstracción traballada ata o momento nun exercicio de concreción
da tipoloxía construtiva e das infraestruturas viarias do medio rural. Deste
xeito, deben identificar a imaxe 1 co núcleo compacto antigo e a imaxe 2
co asentamento lineal moderno.
• Imaxe 1: Sobrado do Bispo, Barbadás (Ourense).

actividade 28

• Imaxe 2: Carnoedo, Sada (A Coruña).

Parte da definición de vila como un espazo intermedio articulador do contorno no referente á economía e aos servizos. Acompáñase dunha ortofoto dunha vila tipo (Betanzos). A secuencia das propostas é semellante á
anterior:
• Identificación, no esbozo, dos elementos fundamentais da forma
“vila”, a través do coloreado proposto na actividade 29.
• Delimitación de elementos históricos e fitos que determinan o paso
do tempo nas actividades 30 e 31.
Para a realización destas actividades, debería indicarlles o profesor/a que as murallas adoitan ter forma circular ou
de améndoa e que aproveitaban as formas do terreo adaptándose ao mesmo. Así poderán decatarse que no presente caso a muralla medieval discorre case paralela ao río no norte e no oeste da vila.
• O espazo intramuros é o máis antigo da vila e o situado fóra da muralla é máis recente.
9
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Bloque 6: “Coñecemos unha chea de vilas”
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A actividade 32 centra de novo a atención nas vías de comunicación vilegas:
1. Boa parte das estradas de Betanzos conflúen na praza Irmáns García Naveira, situada fóra do recinto da muralla.
2. As respostas poden ser múltiples e variadas sempre que sexan xustificadas tales como: feiras, mercados, festas, xogos, espazo de lecer, lugar de xuntanzas,...

A actividade 33 inicia o tratamento do tempo histórico co texto da acta
fundacional da vila de Pontedeume, semellante á de moitas outras vilas
galegas. O alumnado debe prestar atención á lectura que conxunta ou
individualmente se faga do texto, para chegar ás seguintes conclusións:
• A vila foi fundada polo rei Afonso X.
• O documento é do século XIV.
• O rei concedíalles aos seus habitantes o privilexio de facer unha feira mensual e o dereito de protección dos
habitantes e dos transeúntes.
• A importancia dos mercados comarcais na Idade Media residía na capacidade que tiñan de reunir a un gran
número de mercadores, que xeraban unha importante actividade comercial, o que supuña tamén o uso xeralizado de moedas de ouro e prata nos intercambios.
• Ademais, o rei garantíalle tanto aos moradores coma aos transeúntes das vilas a seguridade para desenvolver as súas actividades.
De ser posible, o profesorado pode substituír o texto proposto por un semellante dunha vila próxima ao alumnado para
que se interesen e involucren dun modo máis directo.
Na actividade 34 deberán situar as vivendas de pedra e galerías, de menor altura (imaxe 1) na zona vella e os
bloques de pisos na zona nova (imaxe 2). As dúas imaxes propostas son de Pontedeume.

Bloque 7: “Imos a unha gran cidade”

actividades 35 e 36

A actividade 35 iníciase a través dunha serie de preguntas nas que se procura fixar a atención a través dos propios
recordos do alumnado. É por iso un conxunto de cuestións abertas que invitan a contar a experiencia individual de
cada un, nunha actividade posterior de posta en común en gran grupo.

Na actividade 36 preténdese cunha sinxela proposta procedimental que
sexan conscientes da existencia de diferentes espazos na cidade. Para
lograr isto preséntaselles o plano da cidade da Coruña coma un mosaico,
composto de catro partes resultantes da lóxica do crecemento urbano ao
longo do tempo: casco histórico (orixe), ensanche do século XIX (necesidade de expansión da urbe fóra do recinto amurallado), barrios residenciais
(cos períodos clave dos anos 60 e 80) e zona industrial. O plano plasma
un conxunto de realidades que presentan morfoloxías distintas, que teñen
diferentes funcións urbanas, que son percibidas de xeito diferenciado e
que, con variantes, se repiten en calquera outra cidade do país.
A actividade 37 ofrece a posibilidade dunha resposta semiaberta que,
unha vez realizada a anterior, non debería ir máis alá do casco histórico
ou do ensanche.
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Con estas actividades procúrase que afonden na captación de detalles
que lles axuden a construír mellor a realidade espacial vilega, así como a
mostrar a súa evolución no tempo.
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Na actividade 38 deberán identificar, a través das fotografías, as partes da
cidade. A relación a establecer sería:
• Imaxe 1: Ensanche.
• Imaxe 2: Barrio.
• Imaxe 3: Polígono industrial.
• Imaxe 4: Casco histórico.
• Imaxe 5: Casco histórico ou ensanche (son válidas as dúas).
• Imaxe 6: Barrio.
As imaxes propostas son:
actividades 37 e 38

• Imaxe 1: Vigo (rúa Policarpo Sanz).
• Imaxe 2: A Coruña (Unidade de habitación de Elviña).
• Imaxe 3: A Coruña (refinería de Repsol, en Bens).
• Imaxe 4: Mondoñedo (praza da catedral).
• Imaxe 5: Pontevedra (concello).
• Imaxe 6: Santiago de Compostela (polígono de Vite).

A actividade 39, formula un achegamento ás tipoloxías construtivas dentro da cidade.
1. A imaxe 1 (praza da Constitución, en Vigo) deben situala
no casco histórico e a imaxe 2
(zona da Ronda de Outeiro, na
Coruña) nun barrio.

actividades 39 e 40

2. As diferenzas máis salientables que poden destacar entre as dúas edificacións están
nos volumes, na altura, nos
balcóns, no material (pedra na
primeira e formigón e ladrillo
na segunda), no tamaño e disposición das ventás,...
A actividade 40 mostra a rúa dunha cidade (Imaxe 3: A Coruña). Deberán observar a fotografía principal con coidado
para decatarse da diversidade de alturas, da densificación das edificacións e do sistema viario. Introdúcense, ademais,
os servizos como elementos básicos do mundo urbano.
1. Os edificios son altos pero non uniformes. Sitúanse uns ao carón dos outros e presentan diferentes alturas: os
máis altos teñen trece pisos e os máis baixos teñen dous.
2. Non se pretende unha análise pormenorizada das causas pero si que aflore a idea da especulación do solo,
que redunda no elevado prezo do mesmo e na alta densificación dos espazos urbanos. É fundamental, ademais de facer fincapé na especulación, resaltar a inexistencia dun urbanismo sostible e a ausencia dunhas
normas racionais de ordenación urbana.
3. Os edificios adoitan ter forma de prisma rectangular con tellados a dúas vertentes ou terrazas.
4. O primeiro que se atoparán cando saian á rúa serán as beirarrúas, os coches, o ruído, a xente paseando, os
nenos/as correndo, semáforos, pasos de peóns,...
5. Para respondela deberán fixarse nas fotos pequenas que están ao pé da imaxe principal, para contestar: talleres, perruquerías, salóns de recreo, farmacias, bancos, cafés,...
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A actividade 41 fai referencia ao mundo das sensacións que cada
alumno/a experimenta cando se atopa (real ou imaxinariamente) na rúa
dunha cidade. Entendémola como unha nova referencia ao mundo da percepción sensorial.
A actividade 42 céntrase na análise das vías de comunicación e búscase
mostrar a xerarquización das mesmas, diferenciando entre rúas interiores
que comunican internamente os barrios, aos barrios entre si ou ás diferentes zonas da urbe e os viais de acceso ou saída. Partindo de dúas imaxes
da Coruña formúlanse catro cuestións:

2. É tamén a imaxe 2 a que acolle, polas súas características, máis
tráfico.
3. A imaxe 1 trátase dunha vía interior que comunica as diferentes partes dun barrio, mentres que na imaxe 2 vemos como a cidade se
comunica co exterior.
4. Na primeira hai coches aparcados porque é unha zona residencial
onde os veciños teñen a súa vivenda, os doutras zonas da cidade
van facer compras ou pode que haxa espazos de lecer aos que acudir, mentres que na segunda non se aprezan vehículos aparcados
porque non é ningún punto de destino senón un vial de penetración
ou saída.

Bloque 8: “Santiago conta unha historia”
Este bloque inicia unha reflexión acerca de como o paso do tempo vai deixando as súas pegadas na configuración
dos espazos. Preséntase a evolución histórica de Santiago de Compostela a través de planos e documentos históricos. É importante o traballo procedimental cos planos e a identificación dos diferentes elementos dunha cidade a
través da actividade co quebracabezas.
A actividade 43 parte da lectura dos documentos e da observación detallada do desenvolvemento urbano de Santiago a través dos planos. Búscase que exista unha observación dos espazos construídos así como a
influencia do paso do tempo nos mesmos. O alumnado deberá chegar ás
seguintes conclusións:
1. Santiago aséntase entre o ríos Sar e Sarela
2. A cidade organízase arredor da catedral
3. Nos bordes da muralla predominan os hospitais e os conventos.
4. O plano no que aparecen máis casas é o do século XIX.
5. A muralla aparece no plano do século XIII. Construiuse no século
XII.
6. Ata as portas da muralla de Santiago chegaban sete camiños.
7. O camiño do norte que vai cara á catedral coincide coa calzada romana Via Loca Marítima.
8. Desde mediados do século XIX Santiago non ten xa muralla pero a
súa pegada é perfectamente identificable no plano dese século.
9. Ao longo das “patas de araña” construíron primeiro vivendas que
logo foron aumentando ata formar barrios. As “patas da araña” son
os camiños antigos que chegaban ao pé da muralla.
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actividades 41 e 42

1. A imaxe 2 funciona de entrada e saída da cidade, pois amosa unha
estrada ancha, con beiravías, rectilínea e sen moita densidade edificativa ao seu redor.
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A actividade 44 mostra a fotografía aérea de Santiago na actualidade. Cómpre que antes de realizar a montaxe do
quebracabezas identifiquen as partes da cidade coñecendo a súa cronoloxía en amplos trazos, reforzando así o xa
indicado en actividades anteriores coma a número 36 sobre o plano da Coruña.
A actividade 45 complementa a anterior:
1. A cidade de Santiago medrou
especialmente no século XX.
2. Fíxoo arredor do casco histórico (imaxe 2: Rúa Nova), conformando un ensanche.

actividades 44 e 45

3. Os novos barrios sitúanse máis
cara o exterior, arredor do ensanche citado. Exemplo sería
o recollido na imaxe 1 (Avda.
de Barcelona).

Bloque 9: “Onte, hoxe,… mañá”

actividade 46

De novo o tempo histórico volve ser
protagonista pois búscase presentar
os procesos de construción histórica
das paisaxes mediante variantes na
ocupación do territorio. Quérese que
o alumnado observe a través dos debuxos como se van incorporando ou
desaparecendo elementos ao longo
da historia. Preténdese, por outra
banda, que o alumnado analice as
consecuencias que pode ter a presenza ou non deses elementos na
paisaxe.

A actividade 46 mostra a existencia de elementos de cambio e continuidade no paso do tempo. As imaxes propostas corresponden a tres momentos históricos distintos: a primeira sería da “época dos castelos”, a segunda da
Baixa Idade Media, a ”era do renacer urbano” para eles e a terceira sería unha imaxe actual. A observación das
viñetas débena facer realizando un estudo tanto en horizontal como en vertical das mesmas. A continuidade estaría
representada polo castelo ou, nos dous últimos debuxos, pola igrexa mentres que os cambios van da man do paso
da aldea á cidade entre a primeira e a segunda imaxe ou a presenza do polígono industrial na terceira. De esquerda
a dereita, deberán colocar nos cadros:
• Na imaxe 1: campos - castelo e aldea - campos.
• Na imaxe 2: campos - castelo e cidade - campos.
• Na imaxe 3: cidade - castelo e cidade - polígono industrial.
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A actividade 47 centra a atención sobre as imaxes máis polo miúdo, dándolle un papel relevante ao tempo histórico como conformador dos espazos que habitamos. O cadro proposto débeno encher poñendo unha cruz
do seguinte modo:
• Na 1ª paisaxe: Vivendas de pouca altura.
• Na 2ª paisaxe: Abandono do castelo; ocupación das terras de labor
para facer vivendas; eliminación de árbores; movemento de terras
para construír; construción da catedral.

Na actividade 48 afóndase na observación de detalles máis precisos. Deberán responder que:
1. O elemento que máis sobresae nas tres paisaxes é o castelo. Ao
longo do tempo vaise deteriorando polo seu abandono, pero que na
actualidade está sendo rehabilitado.

actividades 47, 48, e 49

• Na 3ª paisaxe: Ocupación das terras de labor para facer vivendas;
eliminación de árbores; movemento de terras para construír; aparición da industria; rehabilitación do castelo e edificios altos.

2. O núcleo de poboación pasa de ser unha aldea na primeira ilustración
a ser unha pequena cidade na segunda.
3. Os habitantes da primeira ilustración dedicaríanse á agricultura, á gandería e á explotación forestal. Os do
segundo núcleo, sen abandonar as actividades agropecuarias por completo, vivirían da artesanía realizada
en obradoiros e do comercio en feiras,...
4. Na última ilustración predominan as actividades industriais e de servizos (fábricas, hoteis,...).
5. A xente da última ilustración elixe para vivir a parte da esquerda pois foxe da zona industrial e da contaminación
e porque, posiblemente, se destinou esa parte para zona residencial nos plans de ordenación do territorio.
A actividade 49 formula o establecemento dun debate no que xurdan as diferentes causas que levaron ao ser
humano a realizar todas estas alteracións no territorio así como as consecuencias e o resultado ao que se chegou
na última paisaxe.

actividade 50

Neste bloque tamén se analiza a
convivencia dos elementos construtivos antigos e modernos e búscase
que o alumnado se afaga a percibir
os diferentes estilos arquitectónicos
que cohabitan en espazos contiguos, pois os espazos actuais son o
resultado da interacción entre pasado e presente. Ás veces a relación é
conflitiva e resólvese mal, e noutras
créase un auténtico diálogo enriquecedor. Non se formula unha análise
formal a fondo senón unha mera observación e a manifestación da sensación producida.

A actividade 50 presenta catro imaxes con dúas edificacións pertencentes a épocas diferentes. Búscase que
reflexionen sobre o diálogo que establecen edificios distantes no tempo pero que están xuntos na trama urbana.
Suxerimos que a observación a fagan de vagar para que sexan quen de aprezar as diferenzas en forma, altura,
materiais,... Deben expresar con enteira liberdade as sensacións percibidas por estas combinacións de elementos
14

GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º CICLO

antigos e modernos, animándoos a que expresen as súas razóns. O profesor/a pode introducir a reflexión sobre que
é patrimonio e, en consecuencia, o que se considera digno de ser conservado no presente e no futuro. As propostas
son:
• Imaxe 1: Concello e vellas construcións, en Cangas.
• Imaxe 2: CGAC e San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela.
• Imaxe 3: Fundación Luís Seoane e Igrexa de San Francisco, na Coruña.
• Imaxe 4: Rúa da Cidade Vella e Museo de Arte Sacro, da Coruña.

Bloque 10: “Aquí é onde eu vivo”
É o último bloque de actividades e resume todo o tratado anteriormente e o pon en relación co entorno inmediato do
alumnado co fin de sabermos até que punto este é quen de transferir o aprendido a outro contexto (o seu lugar de
residencia) para analizalo, descubrilo e miralo desde un novo punto de vista. Constitúe un modo indirecto de avaliar
se se produciron cambios na súa forma de mirar.

actividade 51

A actividade 51 é, polo tanto, completamente aberta e persoal e debe
tender a pechar conclusións para o que tamén suxerimos retomar a actividade 1. As conclusións obtidas deben poñerse en común facéndolles partícipes de que os espazos que habitamos a todos nos afectan e non poden
quedar reducidos ao estreito marco do persoal. Os espazos teñen unha
dimensión social que é irrenunciable e sobre a que todos debemos actuar sempre que queiramos vivir nun contorno civilizado nacido do diálogo,
a participación e o consenso, piares dunha auténtica democracia. Estes
valores hai que transmitirllos ao noso alumnado, frecuentemente ancorado
na encendida defensa do valor da propiedade privada absoluta.
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