GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º 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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construído ao longo do tempo, sobre a tradición herdada e
da que debemos aprender e sobre as prácticas arquitectónicas e de ocupación do territorio que se deben evitar.
Cara ese obxectivo prioritario estarían destinados tanto
esta ferramenta do profesorado como o material máis
directamente dirixido ós alumnos e alumnas deste ciclo
específico, preocupándonos especialmente a necesidade que o alumnado comprenda o “como” e o “porqué” da
importancia de actuar dun xeito responsable, consciente
e socialmente comprometido, a partir da visión que os
nenos e as nenas teñen sobre a realidade que os rodea
e que constitúe o seu territorio concreto. Nese sentido, a
meta última da presente guía non é outra que a de orientar ó docente e ir suxeríndolle algunhas estratexias ou
posibles vías de traballo en relación ó material do alumnado achegado, ampliando asemade substancialmente a
entidade dos contidos conceptuais integrados no relato,
enriquecéndoos con novas achegas e información complementaria, que axude a dotar ó mestre/a dunha visión
máis rica e fértil en posibilidades de traballo.

XOSÉ MANUEL MALHEIRO GUTIÉRREZ
MARÍA HELENA ZAPICO BARBEITO

INTRODUCIÓN
Estimado/a mestre/a:
Enmarcado dentro da filosofía, metas e propósitos esenciais do denominado Proxectoterra, o presente recurso
–constituído por unha guía docente e un material do
alumno/a, dirixidos respectivamente ó profesorado e
alumnado de terceiro ciclo de educación primaria– está
substancialmente destinado a promover no seo das nosas
escolas un pensamento crítico sobre o noso patrimonio

ESTRUTURA
Velaquí unha breve síntese das características estruturais do recurso:
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• Material do alumnado ➙ Partindo do fío argumental e
a estrutura narrativa dun relato ilustrado, vanse integrando os principais contidos a abordar e os eidos temáticos
fundamentais (que pasarán a sinalarse de seguido). Estámonos a basear no emprego dunha estratexia metodolóxica consistente en presentar as ideas clave:
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- tanto unha xustificación e profundización nos contidos abranguidos no relato ilustrado;
- coma un diverso abano de posibles actividades e,
ante todo, de calidoscópicas estratexias de traballo e alternativas prácticas que axuden ó docente
a ampliar e enriquecer os conceptos abordados no
cómic.

- ben en forma de cuestionamentos ou reflexións efectuadas polos personaxes protagonistas, así como
por medio das súas propias disposicións e comportamentos no seo da narración;

O fin último deste recurso sería o de chegar a suscitar o progresivo interese do profesor/a –e, tamén, do
alumno/a– e a súa paulatina profundización nos contidos clave seleccionados para este ciclo, por medio da
implementación de múltiples propostas de traballo (de
corte eminentemente grupal), que axuden ós cativos/as
a imbuírse e “facerse” cos conceptos esenciais propostos e a mudar as súas actitudes cara o medio, asumindo
un necesario compromiso crítico co mesmo.

- ou ben acudindo directamente á incorporación de elementos gráficos que (reflectindo diferentes realidades significativas e valéndose da integración de análises comparativas no espazo e o tempo) cheguen a
estimular unha lectura crítica da imaxe e impulsen
ós lectores e lectoras a ollar dun xeito reflexivo heteroxéneos contextos e paisaxes representativas da
contorna galega, dende unha perspectiva ou dimensión espacial que pretende ser globalizadora (Galicia
como referente territorial complexo). O relato adopta
a estrutura xenérica dun cómic ou banda deseñada.

OBXECTIVOS FUNDAMENTAIS
- Fomentar nos alumnos e alumnas o coñecemento dos
elementos constitutivos antrópicos da paisaxe galega, da súa diversidade –descubrindo as analoxías co
espazo próximo e o medio–, e da pluralidade de paisaxes e das accións humanas no territorio.

• Material do profesorado ➙ En paralelo ó material do
alumnado, na presente guía do profesorado (en formato impreso e/ou dixital) preténdense ofrecer:
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- Tentar acadar un achegamento do alumnado ás intervencións da especie humana no medio, a través
de diversas vías que permitisen captar a dimensión
temporal e histórica das paisaxes, ben a través da
ubicación da vivenda, da organización dos sistemas
de cultivo ou do establecemento das redes de comunicación. Galicia sería o referente territorial, o que nos
permitiría avanzar no coñecemento da súa estrutura e
identidade territoriais.
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responsable nos espazos que habitamos ➙ fomento
dunha actitude crítica e consciente.
- Uso das formas de comportamento adecuado (respecto, interese, lectura de avisos, contribución á limpeza...) segundo os espazos (rúa, lugares de lecer,
museos, parques...).
- Recoñecemento da influencia da actividade humana
sobre a paisaxe e valoración da diversidade e riqueza
das paisaxes do territorio galego.
- Influencia do clima na paisaxe e na actividade humana.

PRINCIPAIS CONTIDOS INTEGRADOS
NO RECURSO

- Valoración de actuacións que contribúen á conservación do medio e á sustentabilidade. Exploración do
territorio na busca de actuacións humanas axeitadas
ou rexeitables.

Fundamentalmente en relación coa área de Coñecemento do medio, mais entroncando asemade dun xeito
transversal con outras disciplinas como a de Educación
Artística, Matemáticas ou Educación para a Cidadanía,
poderiamos destacar os seguintes contidos substanciais en relación ós cales xira o conxunto do material:

- Continuidades e discontinuidades históricas no proceso de construción do territorio ➙ Comparación de
formas de vida e de traballo de diferentes épocas históricas ou sociedades.

- Impacto que producen sobre a saúde as accións dos
seres humanos no medio (son e contaminación acústica, contaminación do aire...).

- Recoñecemento do papel das comunicacións, do
transporte e doutros servizos nas actividades persoais, económicas e sociais. Valoración da influencia
do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de
vida e do traballo.

- Factores e prácticas sociais que favorecen ou dificultan
un desenvolvemento saudable e un comportamento
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MAPA CONCEPTUAL DO RECURSO:
ORGANIZACIÓN DE CONTIDOS

- Valoración e respecto polo patrimonio histórico e cultural como fonte de información do pasado e como
sinal de identidade.

A análise da realidade galega no seu conxunto:

- Interpretación, análise e representación elemental
(bosquexos, planos e maquetas) do espazo próximo.
Introdución ao concepto de escalas.

(a través de...)

A. Recoñecemento da diversidade das paisaxes.

- Comprensión e emisión de informacións relativas ao
contorno físico, aos obxectos e á arte utilizando o
vocabulario básico relativo a formas, relacións (paralelismo, perpendicularidade, simetría), posicións ou
elementos referenciais (coordenadas, puntos, distancias, ángulos e xiros) e outras nocións xeométricas
(perímetro e superficie).

(por medio de...)

B. Estudo comparativo-reflexivo ó redor de distintos espazos territoriais significativos, cunha dimensión
temporal e histórica.
Materializado no relato mediante a presentación dun fío argumental que conduza
ó desenvolvemento dun entramado de escenas que situarán ós personaxes neses
“espazos afastados” ó longo de sucesivas
viaxes no tempo e o espazo.

- Identificación, aprecio, respecto, responsabilidade,
coidado e mellora dos bens comúns e dos servizos
públicos. Normas de uso e accións que contribúen ao
seu axeitado funcionamento ➙ compromiso social.
- Repercusión social, no presente e no futuro, de accións individuais e colectivas. Identificación de actitudes e de estratexias persoais e colectivas de consumo
responsable, de coidado do medio, de prevención de
riscos viarios e de promoción de formas de vida saudable. Reflexión sobre as posibilidades de cambio nas
rutinas individuais para mellorar a calidade de vida.

C. Profundización nos factores condicionantes (climatoloxía, orografía, edafoloxía, recursos naturais... como
mosaico simbiótico de elementos interrelacionados e interdependentes) que determinan a configuración e evolución dos asentamentos humanos no territorio galego.

8

GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

D. Descubrimento das interaccións home-medio:

• influencia da actividade humana sobre a
paisaxe

• Pasado e presente das vilas mariñeiras e do interior. A súa sustentabilidade económica e ecolóxica: equilibrio ou ruptura.

• a pegada medioambiental ↔ o valor da
sustentabilidade

• O proceso de urbanización: froito dunha nova
forma de organización económica e social.

actitudes e comportamento responsable (eidos persoal-local-comunitario)

■ No relato tómase asemade en consideración a abordaxe dos seguintes elementos clave que se erixen como
constantes comúns en cada unha das análises previas:

Manifestado no relato a través das actitudes e reflexións dos propios personaxes,
que finalmente chegarán a adquirir o agardado compromiso crítico de corresponsabilización individual e comunitaria co medio.

E. 		
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- Valor dos espazos públicos / convivencia
- Evolución de infraestruturas e equipamentos
culturais, sanitarios, educativos...
- Redes de comunicación / medios de transporte

Ocupación do territorio como proceso social.
A identidade territorial galega como resultado de procesos históricos concretos:

A VIAXE DE ULO: MERGULLÁNDONOS NA
BANDA DESEÑADA

• Da civilización castrexa á arquitectura da lousa:
a palloza. Análise e contraste entre ámbolos
dous hábitats.

➙ OS PERSONAXES...

• O personaxe principal do relato, o vello Ulo, vén definido –no que ós seus atributos e características físicas
se refire– por unha serie de trazos fundamentais que
axudan a identificalo coa súa orixe galega e a súa an-

• Do onte ó hoxe do medio rural. As súas diferentes unidades de estruturación: a aldea, a parroquia, a vila do interior, a arquitectura do pan, o
viño e o gando...
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En ocasións, para ofrecer as súas análises en torno á
realidade pola que irán viaxando, precisa duns lentes,
cuxa finalidade axiña descubriremos...

• Respecto ós personaxes coprogatonistas do relato
(aquelas que compartirán as súas viaxes co vello e irán
erixíndose nos “ollos críticos” de moi diversas realidades
propias dese “espazo afastado” en cuxa análise nos mergullaremos ó longo da narración) cómpre dicir que se trata
dun grupo de cativos e cativas, de idades semellantes ós
posibles lectores/as do conto, de diversas procedencias e
dotados con trazos sensiblemente heteroxéneos e diversos que ben poderían ser comúns a moitos deses alumnos
e alumnas ós que se destina o material. Velaquí algunhas
pinceladas definitorias básicas que axudan a identificar a
cada personaxe e a dotalo de entidade propia:

cestral procedencia, conferíndolle certo halo de misterio e tentando resultar máis atraínte e estimulante para
o posible lector/a. Nunca chegaremos a saber exactamente quen é, nin de ónde vén, tan só a intuír que
procede do pasado, da noite dos tempos da nosa terra
e que ten viaxado ata aquí para “ensinar e aprender”
xunta os cativos e cativas cos que compartirá a súa
aventura. Estariamos ante un vello que conta cunha
indumentaria tradicional galega: está ataviado cunha
coroza (que lle chega ata os pés e lle cobre a cabeza coa capucha), unhas zocas típicas e un caxato.
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– “QUECO vive nunha cidade
de Galicia. Vai a tódolos lados co seu MP3 e é un auténtico apaixonado dos computadores.”
– “A-LIN é unha rapariga que
procede da China. Alí vivía
ata hai ben pouco tempo,
pero foi adoptada por unha
familia galega. Ten unha
gran curiosidade por canto
a rodea, pois todo lle parece
novidoso.”
– “SABELA vive na zona monumental dunha vila do interior
de Galicia. Caracterízase por
presentar certos hábitos consumistas, así como por demostrar un talante despreocupado e, ás veces, escasamente comprometido ou responsable en relación ó medio
no que habita. A cotío leva
con ela a súa Game-boy.”

– “RUI é fillo dun emigrante de Cabo Verde. Vive na vila mariñeira onde os
seus amigos e amigas están a pasar as vacacións.”
– “XIANA vive nunha aldea do interior de Galicia. Adoece pola lectura, polo
que sempre vai acompañada por algún libro de misterio.”
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como un dos elementos centrais no
relato, un piar altamente ilustrativo e
relevante no conxunto da narración,
en tanto que consegue sintetizar e
revelar, con doce sensibilidade e
inspirador acerto, algunhas das reviravoltas nas que se sustentará o
relato, algúns dos seus porqués últimos, achegando claves para comprender ó personaxe principal, a súa
orixe, a súa esencia, a súa alma, a
meta á que se dirixe o desafío que
nos propón...

➙ OUTROS ELEMENTOS CLAVE DO RELATO...

• Nun punto determinado da trama (xa no inicio da mesma) reflíctese un
poema autodescritivo co que se presenta o noso vello protagonista
ante os cativos e que poderá ser fonte de numerosas suxestións e propostas de actividades no marco do material do profesorado. Erixiríase así
12

• Ó carón do devandito poema, recollerase asemade un texto que
sintetiza a proposta e meta última
do vello, o reto que lles formula,
en definitiva, ós cativos e cativas:
“Quero convidarvos a viaxar canda
min, a aprender a MIRAR dun xeito
diferente. Para asumir o DESAFÍO
que vos formulo, precisaredes dunha coroza máxica como a miña, que
vos permitirá viaxar no tempo e no
espazo e descubrir NOVAS REALI-
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DADES: o voso PASADO, o voso PRESENTE e quen
sabe se o voso FUTURO... Tamén necesitades estes
lentes que vos axudarán a OBSERVAR ó voso redor
dun xeito novo e abraiante...”

• Ó longo da narración, cada un dos interrogantes ou afirmacións dos distintos personaxes constituirían a manifestación de determinadas cuestións, elementos centrais e ideas clave ó redor das cales poderá suscitarse
a reflexión do alumnado. Esta estrutura argumental sucederase na análise de diversas e idiosincrásicas realidades territoriais e arquitectónicas que serán obxecto
de particular e detido estudo ó longo do relato: da civilización castrexa ó hábitat da palloza; do onte ó hoxe
do medio rural; pasado e presente da vila mariñeira e
da vila do interior de Galicia; o proceso de urbanización... Un mosaico territorial cuxos trazos estruturais
serán “ollados” critica e reflexivamente polos rapaces
e rapazas protagonistas da narración, descubrindo os
seus elementos esenciais, as súas particularidades e
posibilidades, as súas luces e sombras... Deste xeito, a
través da realización de diversas viaxes no tempo e no
espazo e dotados do poder ancestral que lles confiren
os seus lentes, os rapaces e rapazas irán ofrecendo
a súa particular visión respecto ás realidades que irán
ollando, analizándoas e comprendéndoas paulatinamente con maior agudeza e sentido crítico.
13

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º CICLO

GUÍA DO PROFESORADO

PROXECTOTERRA

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º CICLO

ACTIVIDADES SUXERIDAS
Engádense a continuación unha serie de suxestións
susceptibles de seren tomadas en consideración polo
profesorado á hora de organizar as súas actividades de
clase. Estas veñen organizadas por páxinas, seguindo
o relato ilustrado.
➙ PÁXINAS 6-7. DA CIVILIZACIÓN CASTREXA Á
CULTURA DA LOUSA
A imaxe das páxinas 6-7 representa aos nenos de visita-viaxe a un poboado castrexo onde van descubrindo
elementos do pasado que enlazan co presente.
cuestionarios que os alumnos/as deben aplicar na
casa) para reconstruír o pasado próximo e aproveitar
a información para realizar análises e extraer conclusións acerca da evolución dos costumes, dos modos
de produción, dos hábitos de consumo....

Posibles aspectos a traballar:

• Estudar a importancia estratéxica dos asentamentos
castrexos desde o punto de vista produtivo, defensivo,
social... a través de diferentes representacións cartográficas ou mediante a visita a algún asentamento
castrexo próximo ao centro escolar.

• A partir da escena que proporcionan as páxinas 6-7,
pódese tratar o concepto de sustentabilidade comparando elementos da vida cotiá no pasado e no presente (utensilios domésticos, apeiros, obxectos de factura
artesanal e industrial...).

• Podemos recorrer ás fontes orais que proporcionan
elementos humanos do contorno (convidando a familiares e veciños a vir á escola ou facilitando sinxelos
14
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bólica e o tempo dedicado a ver TV.; o hórreo deixa de
ser almacén de gran para servir a outros fins...

➙ PÁXINA 8. DE ONTE PARA HOXE NO MEDIO
RURAL
Esta páxina representa, en tres viñetas (de 1 a 3, seguindo o sentido das agullas do reloxo), a transformación de variados aspectos do mundo rural, adaptados
ás necesidades da vida actual e as súas conseguintes
transformacións para conseguilo.

• A presenza do automóbil pode suxerir reflexións acerca da prioridade de necesidades, os modelos de consumo actuais fronte ao pasado; na escala de valores
á hora de determinar eleccións e toma de decisións
respecto do consumo de bens e servizos.

• Traballar a identificación e diferenciación de distintas
representacións sobre o espazo. Por exemplo, coa
axuda de mapas, identificando: parroquia, concello,
provincia, Comunidade Autónoma, vila, cidade...
• Manexar fotografías, mapas, etc., que os alumnos poden achegar individualmente, na identificación de espazos xeográficos significativos.

• Pódese promover o debate acerca das prácticas que
inciden no desenvolvemento sustentable, por exemplo
o consumo nos centros comerciais fronte ás tendas
tradicionais que aínda existen no medio rural; a presenza de infraestruturas viarias, tendidos eléctricos,
etc., a contaminación acústica e atmosférica que producen os vehículos a motor...

• Suxírese tratar a funcionalidade dos instrumentos de
traballo e a transformación da súa utilidade co paso do
tempo: mesmo aparello, diferentes ou novas funcións.
A introdución de novos elementos (tecnoloxía) e cambio de utilidade dos anteriores. Transformación de usos
coa evolución da sociedade. Por exemplo: unha roda
de muíño que agora fai funcións de mesa; un carro,
que serve de obxecto ornamental nun eido convertido
en xardín; a incorporación dun garaxe na estrutura da
casa para gardar o automóbil; a presenza dunha para-

• Mediante a evidente transformación da paisaxe que
plasma a viñeta, suxírese tratar a influencia da actividade humana sobre o medio e a consecuencia da
transformación que produce esa actividade: infraestruturas, novos asentamentos, reorganización dos existentes... Podemos apoiarnos en fotografías históricas
dun lugar determinado e comparalas coas actuais para
motivar a reflexión. Podemos implicar ao alumnado na
recollida desa información e organizar unha exposición posterior.
15
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• A introdución dos “ferrados” como medida de superficie en función da produción pode levar ao traballo
coas medidas de lonxitude, superficie e volume, así
como o concepto de escalas mediante a realización de
sinxelos exercicios de cálculo.
• Recoméndanse actividades que leven á reflexión e
posterior posta en práctica de condutas e valores para
a mellora da calidade de vida, como por exemplo o
aforro enerxético, a limitación de uso do automóbil
para os desprazamentos curtos, a racionalización do
consumo de auga ou luz.
• Mediante a pescuda de noticias nos xornais, pódese facilitar o debate e a reflexión crítica acerca dos
factores e prácticas sociais que poden favorecer ou
dificultar un desenvolvemento saudable e sustentable
do medio e as súas vantaxes e inconvenientes para
a vida e a saúde das persoas. (A mención á corta de
árbores a causa da construción de estradas e outras
infraestruturas, como urbanizacións, permite traballar
a valoración do impacto que producen sobre a saúde
as accións dos seres humanos no medio: contaminación acústica, contaminación do aire, etc.).

• Suxírese a saída ao medio para explorar na procura
de actuacións humanas sobre o territorio que sexan
axeitadas ou rexeitables.

• Por medio de fotografías recollidas na prensa polos
propios alumnos e alumnas, pódese motivar un debate, con posterior reflexión individual escrita acerca da

• Pódese elaborar unha exposición coas fotografías que
os alumnos e alumnas acheguen das súas propias casas, para traballar: diferentes materiais construtivos,

proliferación de urbanizacións, a influencia, positiva ou
negativa, da actividade humana sobre a paisaxe, as
actuacións humanas que contribúen á conservación
do medio e á sustentabilidade.

16
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➙ PÁXINA 9. DE ONTE PARA HOXE NO MEDIO
RURAL (CONTINUACIÓN...)

• No seu conxunto, as viñetas poden suxerir unha reflexión acerca da tecnoloxía: permite unha vida máis
doada en certos aspectos ligados ao conforto material,
mais supoñen outros problemas, ausentes na imaxe
como é, por exemplo, a contaminación en todas as
súas manifestacións. Pódese elaborar un listado de
feitos que entrañan consecuencias directas, positivas
ou negativas, relacionadas coa comunicación e transporte, produción de alimentos, procesos industriais,
proceso de urbanización, turismo masivo,... Por exemplo: AUTOMÓBIL: facilita a comunicación / provoca
contaminación...
asentamentos humanos, identificación de paisaxes,
identificación de lugares, etc.

• Pódese motivar a realización de sinxelos traballos de
campo na procura de información oral acerca das formas de vida en tempos do pasado recente, para a súa
reconstrución documental e conseguinte comprensión,
a fin de traballar a vivenda como conxunto integrador
de diferentes elementos ligados á produción agrícola
básica e de subsistencia: aparellos (carro, apeiros...),
as diversas dependencias e as súas funcións prácticas (cortes, forno, lareira, adega, faiado...) e espazos
anexos (hórreo, palleiro, horta, eira...); a tecnoloxía relacionada coa satisfacción de necesidades básicas...

• O profesor/a pode achegar á clase unha peneira. Este
instrumento, sinxelo e asequible, pode suscitar explicacións sobre a evolución das formas de vida, de produción e de traballo; sobre a funcionalidade dos obxectos e a evolución da tecnoloxía comparando formas de
vida e de traballo de diferentes épocas históricas.
• Mediante o uso de mapas e planos, por exemplo, do
propio lugar, pódese tratar a introdución ás diferentes
escalas.
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➙ PÁXINAS 10-11. PASADO E PRESENTE DA VILA
DO INTERIOR
Estas dúas páxinas virían representar a transformación
dunha vila do interior de Galicia –adaptada paseniño ás
necesidades da vida actual– e as súas conseguintes
mudanzas e procesos de metamorfose.

• As visitas guiadas ao medio, neste caso a unha vila
do interior, axudarían a fixar conceptos e a favorecer a
capacidade de observación dos fenómenos e aspectos relacionados coa evolución dos cascos históricos,
a preservación do patrimonio, análise das novas infraestruturas como elementos que alteran a paisaxe, facilitando, a un tempo, a vida moderna... Recoméndase,
así, a saída ao contorno para identificar as actuacións
humanas que poidan ser axeitadas ou rexeitables
suscitando o necesario debate que sobre este asunto
poda xurdir entre o alumnado.

de facilitar a comprensión do tempo presente (a través
do estudo dos edificios desaparecidos recorrendo á
bibliografía, á documentación varia, ás fontes orais...).
Poderíase analizar así con detemento –constituíndo
pequenos equipos de investigación na aula– o mantemento secular da configuración xeral da vila, coa estrutura e organización das rúas e o mercado ocupando
o lugar central, núcleo da estrutura produtiva e social;
coa preservación dalgunhas das súas tradicións e
usos económicos (como as feiras, que seguen a per-

• A preservación das características estruturais da paisaxe e a combinación harmónica de elementos modernos con elementos antigos da vila, pode estimular
a valoración e respecto polo patrimonio histórico e cultural como fonte de información sobre a vida do home
no tempo pasado e como signo de identidade, ademais
18
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prestación de servizos (saúde, educación, seguridade
cidadá…) e as súas consecuencias, positivas ou negativas, no desenvolvemento da vida cotiá das persoas.

vivir activamente, erixíndose aínda en vínculo estreito
co rural galego); mais tamén coa mudanza esencial
experimentada polos centros históricos da vila, antano
efervescentes centros de vida, convivencia e comercio, hoxe escasamente habitados...

• A contraposición de espazos diferentes (casco histórico,
mercado, polígono industrial que se intúe ó fondo) permitiría, así mesmo, o tratamento de aspectos relacionados coa organización do transporte e as comunicacións,
coa regulación da actividade comercial, co deseño da
19
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➙ PÁXINAS 12-13. PASADO E PRESENTE DA VILA
MARIÑEIRA
Aparece aquí representada, en dúas páxinas, unha vila
mariñeira. Na primeira secuencia, no seu estado actual,
coas súas edificacións e movemento propio dunha poboación puxante grazas á actividade económica que
proporciona o turismo e a construción, ademais da pesca, o motor noutros momentos. A segunda secuencia
representa o estado desa vila noutras épocas pasadas.
Trátase de analizar o contraste e mover á reflexión crítica
acerca das vantaxes e prexuízos dun modelo de desenvolvemento que atinxe ao plano urbanístico, ao arquitectónico, ao económico e ao medio natural e paisaxístico,
ademais das lóxicas consecuencias sobre a vida e relacións humanas das persoas que a habitan. Deste xeito,
a imaxe da vila que representan as tres viñetas iniciais
podía levar a unha primeira cuestión: a identificación
das vantaxes e inconvenientes do crecemento caótico e
desordenado. Algunhas consecuencias: vivendas masificadas e minúsculas no seu interior, ausencia de espazo
nas rúas para servizos básicos, como parques infantís,
prazas, zonas verdes... Poden aparecer outros temas
–como, por exemplo, o mar como vertedoiro de lixo (residuos urbanos ou industriais sen tratar, por exemplo)–

que traen como consecuencia a dificultade para gozar
de moitas praias polos riscos para a saúde.

• Emprego de mapas e planos locais poden facilitar a
observación dos cambios na evolución urbana das vilas: cambios na fisionomía que veñen provocados por
cambios nos costumes e tradicións pola incorporación
de novos hábitos e nas actividades económicas.
• Recoméndase o estudo da evolución dos costumes
e tradicións da vila producida polo paso do tempo. As
relacións sociais, as festas, os ritos relixiosos, as acti20
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tudo da súa evolución histórica tendo como referente
aspectos do patrimonio: nomes de rúas, de barrios,
monumentos, espazos públicos, edificios públicos relixiosos e civís, industriais…

vidades académicas, as actividades económicas relacionadas co mar…

• Suxírese a realización de traballos de campo relacionados coas manifestacións mencionadas anteriormente botando man de testemuñas orais, fotográficas,
documentais e bibliográficas… Por exemplo, explorando xornais locais doutras épocas, onde aparezan noticias, anuncios, fotografías, etc.
• Aconséllanse as saídas ao contorno como fonte de
información sobre o pasado da vila mariñeira e o es21
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➙ PÁXINAS 14-15. O PROCESO DE URBANIZACIÓN:
DO CASCO HISTÓRICO Á CIDADE MODERNA
Preténdese reflectir nestas páxinas como o universo urbano está constituído por un auténtico mosaico de espazos distintos; e como a vida das cidades ten mudado
substancial e paulatinamente pasando por diferentes
etapas históricas, sendo sometida a diversos modelos
de urbanización, dos que xurdiron diferentes concepcións sobre a ocupación do espazo a habitar.
Ambas as páxinas reflicten dúas realidades dunha mesma cidade:

• Suxírese o traballo de aspectos relacionados co urbanismo: edificación, concentración e relacións humanas,
presenza de espazos verdes, presenza de servizos públicos, hábitos de consumo e áreas comerciais, industrias e contaminación... e a súa relación con diferentes
modelos de crecemento. Pode traballarse en equipos,
encomendando a cada equipo a elaboración dun modelo, coas súas características (positivas e negativas)
e as consecuencias na calidade de vida dos cidadáns.

observa na cidade, entre outros contornos: aire, ruído, residuos sólidos, industriais… e a súa relación coa
saúde das persoas. Proposta de modelos alternativos
viables e saudables.

• Realización de traballos acerca do paso do tempo na
cidade (configuración do barrio, construción de novos
parques e equipamentos, incorporación de novos servizos...) a partir de achegas proporcionadas por testemuñas orais, nomeadamente avós e avoas de alumnos que
se presten a colaborar achegando o seu testemuño.

• A partir do visionado dun documental sobre a contaminación do planeta (Por exemplo “Océanos finitos”,
do Discovery Chanel) pódense tratar aspectos relacionados cos diferentes tipos de contaminación que se
22
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AVALIACIÓN
Chegados a este punto, cómpre ter en conta necesariamente que co presente material didáctico preténdese
acadar un enfoque globalizador, así coma interdisciplinario (interacción de distintas áreas estreita e simbioticamente vencelladas: linguaxe da imaxe, linguaxe
literaria, vocabulario conceptual...), formulándose pois
unha aprendizaxe dende un “todo”, cunha análise comparativa-reflexiva das partes ou elementos que o configuran, na que se mestura harmonicamente a sensibilización, a adquisición de conceptos clave e, ante todo, o
desenvolvemento de determinadas actitudes que é preciso incentivar no alumnado.
Nese sentido e no que ás posibles estratexias de avaliación se refire, tal e como vimos ollando no conxunto
do material, o docente podería tentar valorar o proceso
de constante evolución actitudinal do alumno/a a través
da observación e análise detida do seu traballo na aula,
por medio de actividades e dinámicas entre as que poderiamos destacar algunhas posibilidades como as seguintes:

• Traballo con modelos éticos a partir de elementos
presentes no urbanismo da cidade: espazos públicos,
edificación, ocupación do territorio, calidade dos materiais construtivos, especulación e enriquecemento,
a corrupción política como consecuencia do negocio
urbanístico….

• Propostas individuais, en pequeno ou gran grupo:
pode realizarse unha lectura individual e integral do relato, como punto de partida para continuar cun traballo
23
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en profundidade, en relación a cada bloque temático.
Podería asemade efectuarse unha lectura dramatizada, en gran grupo, que chegaría tal vez a dar pé á
identificación do alumnado cos personaxes e, como
consecuencia, provocaría unha análise das actitudes
e vivencias particulares de cada cativo/a.
• Utilización do material como punto de partida e “desculpa motivadora” para iniciar un proceso de investigación, busca e análise de datos, construción persoal e
grupal...

• Descubrimento de palabras ou frases clave que “enmarquen” o proceso de traballo a realizar, tales como
as correspondentes á presentación do xa citado desafío do relato: “Quero convidarvos a viaxar canda min a
mirar dun xeito diferente...”. Palabras que farán que estea permanentemente presente a filosofía do proxecto.
• Condución ó alumnado cara unha perspectiva paisaxística na que estea sempre presente o elemento causaconsecuencia, concluíndo na observación seguinte: a
modificación dalgún elemento que configura o territorio (climatolóxico, arquitectónico, ambiental…) implicará sempre a transformación de calquera dos outros
elementos que o integran (movementos de poboación,
vías de comunicación, factores enerxéticos…).
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