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Como sabedes, o proxectoterra é un proxecto educativo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, iniciado
no ano 2000 e cofinanciado na actualidade pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
dirixido ás distintas etapas da Educación Obrigatoria co obxectivo de proporcionar recursos educativos que
contribúan á consecución dos obxectivos que os curriculos vixentes contemplan en relación ao coñecemento do
medio que habitamos.
Desde o curso 2004-05 levamos aportando materiais e actividades complementarias nas etapas educativas de
Educación Primaria e Secundaria. Co obxectivo de seguir proporcionando recursos que poidan ser de interese ao
alumnado e ao profesorado, presentámosvos os materiais de Paisaxe nos que o equipo do proxectoterra leva
traballando desde hai dous anos.
A recente publicación do novo curriculo da LOMCE contempla a materia de libre elección de centros de “Paisaxe
e sustentabilidade” para 1º e 2º de ESO. Co fin de que poidades contar con estes novos recursos no inicio do
curso e os teñades en conta no momento de elexir as materias a impartir, con este envío aportamos os nosos
materiais sobre Paisaxe “PAGUS. Galicia un país de paisaxes”, en consonancia cos curriculos vixentes non só
nesa materia específica senón tamén, como ben sendo habitual nos nosos materiais, dentro dun eido
multidisciplinar. Todo o material elaborado envíase gratuitamente a todos os centros de Galicia que xa
recibiron os anteriores materiais para Educación Secundaria: Arquitectura Popular, Arquitectura Contemporánea e
Identidade Territorial. Nesta ocasión en dous maletíns que inclúen cada un deles 15 exemplares para o alumnado
máis un exemplar e unha guía para o profesorado. Asemade, a proposta de actividades coa súa correspondente
guía, estará en breve ao voso dispor na web http://proxectoterra.coag.es/paisaxe/
Como sabedes, o traballo na aula cos
recursos do proxectoterra pode ser
complementado coa participación nas
nosas actividades:
•Visitas guiadas de Arquitectura e Cidade
•Intercambios Territoriais.
Estas actividades serán ofertadas a
primeiros de outubro para os centros
que utilicen os nosos recursos, tendo
prioridade na súa adxudicación os
centros que estean inscritos no
programa TERRA do Plan Proxecta da
Consellería de Educación.
ENTIDADES COLABORADORAS:

XOSÉ MANUEL ROSALES NOVES
RUA ARCO 5 - 7, 7º - 15003 A CORUÑA
TFNO: 610.653.093
E-MAIL: PROXECTOTERRA@COAG.ES

Queremos significar que OS RECURSOS QUE ENVIAMOS PASAN A SER PROPIEDADE DO CENTRO. É moi
importante que asumades que TODO O MATERIAL É PARA COMPARTIR e que NON PODERÁ SER
SUSTITUIDO por un novo por tratarse dunha edición limitada a un xogo completo por centro. RECORDADE QUE
NOS LIBROS IMPRESOS NON SE PODE ESCRIBIR NIN PINTAR xa que teñen que ser compartidos polo
alumnado dos distintos grupos e cursos.
Aproveitamos esta ocasión para recordarvos os materiais que xa tedes recibido nos vosos centros con
anterioridade, e que e entendemos que poden seguir sendo do voso interese:
• Entre os cursos 2004-2005 e 20062007 foi enviado gratuitamente ao voso
centro todo o material recollido na
imaxe. Este material foi remitido en
paralelo aos cursos de formación que
fomos impartindo e ía dirixido ao
departamento de Ciencias Sociais,
Xeografía e Historia. Tal e como se
indicaba nas correspondentes guías
didácticas, os materiais tiñan que ser
compartidos. Queremos lembrarvos que
a edición impresa destes materiais esta
esgotada xa que fixemos no seu día un
xogo completo por centro de ESO de
Galicia, pero seguen totalmente accesibles en formato dixital na nosa web.
En abril de 2010, fixemos un novo envío. Co obxectivo de facilitarlle ao profesorado o uso dos materiais,
agrupámolos nun único libro do que foi remitido un exemplar para a Biblioteca do centro e outro ao
departamento de CC.SS. O libro Proxectoterra 1: Educación Secundaria contén un DVD con 7 vídeos sobre
arquitectura e territorio. O material audiovisual vén sendo ampliado ao longo destes anos con novos recursos que
se recollen en dous novos DVD máis un CD coa versión en galego do programa medioambiental “Paisaxe”.

DVD: 7 VIDEOS
ARQUITECTURA POPULAR
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
IDENTIDADE TERRITORIAL

DVD: PROXECTOTERRA
SECUNDARIA
CONTÉN TODOS OS MATERIAS PARA ESO
ASÍ COMO UNHA PRESENTACIÓN DO
PROXECTOTERRA E DAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

DVD: 24 H

CD: PAISAXE

FILMACIÓN DAS 24 HORAS EN:
TORÉS (COUREL) - ALLARIZ
QUINTANA (SANTIAGO)
PZA DE PONTEVEDRA (A CORUÑA)

PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL QUE NOS

NOS EQUINOCIOS E NOS SOLSTICIOS

APROXIMA Á COMPLEXA REALIDADE DO
MEDIO NO CAL VIVIMOS, A TRAVÉS DOS
SENTIDOS , A OBSERVACIÓN DIRECTA, O
TRABALLO DE CAMPO E O USO DAS TIC.

O envío para a Biblioteca do centro incorporaba tamén un exemplar en formato Libro+CD do programa Paisaxe. O
programa non ten limitado o número de instalacións polo que o tedes á vosa disposición para incorporalo aos
vosos computadores, seguindo as indicacións da páxina 82 do libro.
Por último, queremos indicar que no Plan Anual de Formación do Profesorado 15-16 da Consellería de Educación,
temos ofertados oito CURSOS DE FORMACIÓN -nas sete cidades galegas no 2º trimestre, e no Barco de Valdeorras no
3º trimestre- que leva por título
Proxectoterra: A construción do territorio e a paisaxe. Edición 2015-2016.
Ao tempo que queremos agradecervos de antemán a acollida que podades facer do noso traballo, recibide unha
afectuosa aperta do equipo do proxectoterra.
Xosé Manuel Rosales Noves
Coordinador do Proxectoterra
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