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Sementeira 1

TERRITORIOS CREATIVOS: PAISAXE E SOSTENIBILIDADE
Impartida por Taller Abierto
Para alumnado de
4º, 5º ou 6º de Educación Primaria
Para centros das provincias da
Coruña e Pontevedra
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Tempo de realización*:
1 sesión de 50 min
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
Unha das principais características de Galicia é a súa riqueza paisaxística pola súa situación xeográfica,
a cercanía do océano, as altas serras orientais, a variada climatoloxía e unha elevada diversidade
biolóxica. O noso territorio debe facilitar a conservación da paisaxe en convivencia cunha actividade
humana que en todas as súas dimensións (económica, social, patrimonial e ambiental) sexa
respectuosa.
Un territorio ordenado non significa o impulso da paisaxe como estampa contemplativa fronte
ao espacio vital de traballo e desenvolvemento de actividades cotiás, senón un que promova un
equilibro sostible entre conservación e desenvolvemento. Por iso, as vilas e cidades deben organizar a
construción de vivendas, a ubicación de áreas industriais ou os equipamentos educativos e sanitarios
segundo a vida de todas as persoas, ademais de ter en conta que espazos deben respectarse polo
seu valor patrimonial e ambiental.
A valoración do entorno próximo coñecemento da paisaxe é fundamental para respectalos e entender
que o territorio é unha construcion colectiva e que todos debemos contribuír para a súa conservación.
Un bo punto de partida é a introdución na escola de contidos relacionados co urbanismo, que
conduzan á reflexión e fagan pensar sobre a súa diversidade e organización. Unha ordenación axeitada
do territorio contribúe, ademais de a unha mellor calidade de vida dos habitantes, a un maior equilibro
medioambiental, garantindo solucións sostibles de habitabilidade, transporte ou ocio.
Proponse un obradoiro plástico no que as cuestións urbanísticas serán tratadas desde un punto
de vista creativo. Primeiro farase unha introdución do tema onde o debate e a pregunta aberta
conducirán a sesión. A continuación procederase a facer un exercicio individual que parta da reflexión
colectiva onde cada participante expresará plasticamente os conceptos traballados.
Contacto: contacto@tallerabierto.info
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro

coordinación das actividades
S abel a G irón G esteir a
proxectoterra . actividades@coag . es

+34 676 033 121
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Sementeira 2

CHEGA SÓ COA RECICLAXE?
Impartida por Outonía S. Coop. Galega
Para alumnado de
Educación Primaria
Para centros das provincias de
Lugo e Ourense
Temáticas:
Desenvolvemento sustentable
Tempo de realización*:
2 sesións de 50 min cada unha
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
A idea parte dun proxecto de educación ambiental e promoción da cultura da sustentabilidade.
A planificación estratéxica das actividades está construída baixo as metas dos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible 2030 (ODS30); concretamente nos ODS 4 (Educación de calidade - Meta
4.7) e ODS 13 (Acción polo clima - Meta 13.3). O obxectivo principal deste proxecto é centrármonos
no incremento da conciencia crítica arredor das problemáticas socioambientais mediante a cultura
decrecentista. Para iso, realizaremos unha gamificación da experiencia, mediante o uso da ferramenta
do SCAPE ROOM AMBIENTAL, articulado a través de tres retos, vinculados ás 3R.
Obxectivos específicos:
1. Desterrar os mitos arredor da reciclaxe coma a acción fundamental contra a crise socioambiental.
2. Sensibilizar sobre a necesidade de mudar os modelos de consumo.
3. Favorecer a creacion de hábitos de vida en equilibrio co medio natural.
4. Ofrecer ferramentas cara a construción dunha cidadanía crítica e resiliente.
5. Xestar alternativas dende unha ética decrecentista.
Contidos:
1. Soberanía alimentaria.
2. Comercio xusto.
3. Residuos.
4. Crise ecosocial.
5. As 3R. Analizadas dende o decrecemento coma paradigma.
6. As redes comunitarias: o colectivo como freo ao deterioro ambiental.

Contacto: info@outoniacoop.gal
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro

coordinación das actividades
S abel a G irón G esteir a
proxectoterra . actividades@coag . es

+34 676 033 121
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Sementeira 3

CRIATURAS UTÓPICAS
Impartida por Yasmina Fernández Pérez
Para alumnado de
Educación Primaria
Para centros das provincias da
Coruña, Lugo e Pontevedra
Temáticas:
Educación en arquitectura e urbanismo
Tempo de realización*:
3 sesións de 50 min cada unha
(opcionalmentes divisibles en 2+1)
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
En Criaturas Utópicas traballarase arredor da idea de Utopía, entendida coma desexo ou proxecto
ao que queremos aspirar coma cidadanía. Neste obradoiro aboradarase a explicación do cadáver
exquisito, tanto como técnica implementada polo movemento surrealista, como a nivel de
urbanismo (centrándonos nas cidades utópicas), con deseños de arquitectos coma Cedric Price, o
grupo Archigram o Ron Herron. Tamén se mostrarán deseños de ilustradores que usen elementos
arquitectónicos, coma Oliver Jeffers, para poder enlazar desde unha linguaxe máis cercana ao
alumnado, abordando a cuestión de qué lles gustaría ver á hora de soñar coas ciudades futuras.
Na primeira sesión farase a presentación dos contidos e explicaranse as ideas principais mediante unha
pequena presentación. Indagarase sobre todo no debuxo e a colaxe coma método de representación
tradicional das mesmas. A continuación, daráselle a cada alumna/o unha revista e proporase unha
busca rápida de imaxes, compartindo co grupo que cousas nos interesan ou nos chaman a atención.
A segunda sesión adicarase integramente á produción das criaturas, traballarando de xeito
colaborativo. O propósito é non planificar demasiado, deixar ao alumnado concentrarse e deixarse
levar na creación para despois intercambiar as colaxes e continuar co que fixo outra compañeira/o,
para completalo e tentar melloralo. Crearanse un mínimo de tres criaturas por grupo e ao final
compartiranse e votaranse as que máis gusten
Na última sesión darase empaque e presentación ás creacións do alumnado. Dividido en grupos; uns
crearán bases para uniformar (mediante estampados, rasgados, salpicadura ou ben con fondos de páxinas
de libros coma no exemplo), outros recortarán e pegarán e outros crearán lemas e frases relacionados
coas cidades do futuro, que estamparán posteriormente. Unha vez finalizada a actividade adicaranse cinco
minutos a recoller a aula e observar os resultados, que quedarán a disposición do centro educativo.
Contacto: yasminfdez@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro

coordinación das actividades
S abel a G irón G esteir a
proxectoterra . actividades@coag . es
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Sementeira 4

OBRADOIROS DE ARQUITECTURA_LUPO NO COLE
Impartida por Sistema Lupo
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros das catro provincias
Temáticas:
Intervencións no espazo educativo
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Tempo de realización*:
1 sesión de 90-100 minutos de mínimo
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
Lupo no Cole é un proxecto educativo de Sistema Lupo, o cal parte desde a arquitectura. Ofrece
a posibilidade de realizar uns obradoiros dende a arquitectura en centros escolares. Mediante
estas actividades, a través dunha metodoloxía práctica e de traballo cooperativo a través do
xogo de bloques, o alumnado terá a oportunidade de construír e levantar diversas estruturas e
figuras xeométricas en gran formato, aprendendo e experimentando así con conceptos esenciais
das ciencias, da arte, a natureza… Conceptos que moitas veces non son fáciles de transmitir nas
aulas, dado o seu carácter eminentemente teórico e abstracto. Este recurso educativo axudará a
comprender de forma fácil e entretida desde os conceptos iniciais das matemáticas ata as estruturas
naturais máis complexas, ao mesmo tempo que afonda nas habilidades sociais e artísticas do
alumnado.
Os obradoiros teñen un marcado carácter interdisciplinar, sendo adecuados para EDUCACION
INFANTIL e PRIMARIA para traballar de maneira transversal en todas as áreas, especialmente nas
de Matemáticas, Ciencias da Natureza e Educación Artística, xa que desenvolve diversos contidos
recollidos no currículo (procesos de resolución de problemas, estruturas de aprendizaxe cooperativa,
traballo baseado na experiencia, traballo por proxectos; interpretación e análise crítica; promoción
da curiosidade para a investigación, aproximación ao método científico, interpretación, comprensión,
explicación...
O obradoiro contribúe na adquisición dalgunhas das competencias clave, fundamentalmente a
competencia en matemática, ciencia e tecnoloxía, pero tamén a competencia para aprender a
aprender e a competencia social e cívica. Do mesmo xeito, ao ser un recurso educativo conforme
aos criterios da bioconstrución, a actividade contempla contidos relacionados co desenvolvemento
sustentable e o medio ambiente.
Contacto: info@sistemalupo.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro

coordinación das actividades
S abel a G irón G esteir a
proxectoterra . actividades@coag . es

+34 676 033 121
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Sementeira 5

CONSTRUÍNDO A PAISAXE
Impartida por Sabrina Aldao e Laura Otero
Para alumnado de
Educación Primaria
Para centros das provincias de
Ourense e Pontevedra
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Dereito ao hábitat
Desenvolvemento sustentable
Tempo de realización*:
1 sesión de 90 minutos
Número máximo de alumnado*:
25 nenas e nenos
O obradoiro Construíndo a Paisaxe anima ao alumnado a descubrir, mediante o traballo en equipo,
como e por que se conforman as comunidades e as características propias dos hábitats das mesmas.
Analizaranse os diversos factores que interveñen na súa xeración (factores bióticos e abióticos)
desciframos as distintas xeomorfoloxías de terreo, climas, materias primas dispoñibles, tipoloxías
de arquitectura vernácula, oficios, comercio, coidado do medio ambiente, adaptando a escala dos
contidos aos distintos cursos de primaria.
O obxectivo deste obradoiro é que o alumnado descubra como funciona a natureza e como lle
afectan as accións da modificación da paisaxe polo ser humano, intentando obter un bo equilibrio
natural, reflexionando sobre a localización, o relevo, as materias primas e as súas aplicacións, os
residuos xerados, a configuración do patrimonio etnográfico,... Pondo en valor, así, o dereito a un
hábitat equilibrado entre as diferentes especies coexistentes.
Este obradoiro é esencialmente práctico, no que se aplican conceptos teóricos concretos,
desenvolvido como un xogo continuo e guiado e coa creación dunha comunidade coma fío
condutor; apropiándose do espazo inmediato (patio, por exemplo) con escala de territorio. En grupos
de traballo cooperativo crearase unha escenografía (hábitat natural) e decidirase, segundo un guión
con diversas opcións de decisión ante situacións favorables e adversas, onde se situará o núcleo do
asentamento, a horta, o pasto, accesos á auga,... e todo o necesario para que a súa aldea (hábitat
humano) funcione e se desenvolva de forma eficiente, sostible e adaptada. A actividade rematará
coa creación dun espazo humano único e propio de cada grupo/aula, cunha exposición resumo da
conformación de aldea resultante e un espazo de reflexión e debate.

Contacto: lauraoteromail@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 6

TRIANGULANDO
Impartida por CREATECTURA
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros das catro provincias
Temáticas:
Intervencións no espazo educativo
Arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Desenvolvemento sustentable
Tempo de realización*:
2 sesións de 50 minutos cada unha
Número máximo de alumnado*:
25 nenas e nenos
Con ”Triangulando” proponse unha actividade baseada na Arte Progresiva a través da arquitectura e
a arte. Nesta nova visión a obra artística deixa de ser un produto pechado e controlado pola artista e
necesita da interacción e participación do outro para cobrar sentido. A obra pode tamén deixar de
considerarse coma un obxecto acabado, para entenderse como un proceso de construción colectiva
en constante transformación.
As nenas e nenos serán protagonistas da acción creativa a través da montaxe de estruturas
xeodésicas de frecuencia 1 e 2 e a posterior creación de paneis para as estruturas.
A crise do Coronavirus asestou un duro golpe no acceso da infancia á cultura e a arte. É urxente
propoñer alternativas nas escolas que permitan, desde a seguridade, reconectar coa imaxinación e
o xogo. As propostas poderán desenvolverse tanto nos espazos exteriores como nos interiores, en
función do contexto sanitario, as necesidades de cada centro e as condicións metereolóxicas. Con
todo, daremos prioridade ás actividades no exterior.
Obxectivos:
.-Contribuír á instauración e consolidación de prácticas de desenvolvemento artístico e creativo nas
escolas e transformación metodolóxica das aulas.
.-Fomentar o traballo transdisciplinar na aula.
.-Sensibilizar á cativada e adultas sobre a importancia de reducir o noso consumo e a potencialidade
de atopar novos usos entre todo tipo de obxectos recuperados.
.-Promover actividades que promovan unha inclusión real da neurodiversidade e as capacidades
diferentes nas escolas, atendendo ao noso alumnado máis vulnerable fronte á exclusión.

Contacto: createcturagalicia@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro

coordinación das actividades
S abel a G irón G esteir a
proxectoterra . actividades@coag . es

+34 676 033 121
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Sementeira 7

MOSAICOS ROMANOS
Impartida por Xeitura S. Coop. Galega
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros da provincia de Ourense
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Patrimonio
Tempo de realización*:
1 sesión de 90 minutos
Número máximo de alumnado*:
25 nenas e nenos
Obradoiro de mosaicos romanos da provincia de Ourense. Coñecer non só as diferentes técnicas
empregadas, senón algúns dos restos que se conservan ou aparecen en Ourense.
O obradoiro consta de dúas partes:
Parte 1 - Parte teorica que consiste nunha charla con apoio dunha presentación e reproducións que
permite explicar as técnicas, modelos e formas que coñecemos centrándonos principalmente en
exemplos de restos romanos que se conservan en Galicia.
Parte 2 - Parte paractica na que o alumnado elaborará un mosaico. Esta parte adaptarase ao nivel
educativo e de desenvolvemento motriz de cada grupo, polo que o material empregado pode variar.
Xeitura. Xestión integral do patrimonio conta cunha área de educación patrimonial con ampla
experiencia na difusión do patrimonio para diferentes rangos de idade. O obradoiro realizarase por
historiadores especialistas en educación patrimonial, polo que o contido teórico pode adaptarse ao
nivel do grupo ao momento.

Contacto: begogal@xeitura.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro

coordinación das actividades
S abel a G irón G esteir a
proxectoterra . actividades@coag . es

+34 676 033 121

PROXECTO

TERRA
COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

PREMIO NACIONAL
DE URBANISMO 2 o 1 o

COFINANCIADO POLA

2 ooo 2 o20/21

Sementeiras 8A e 8B

OBRADOIROS DE ARQUITECTURA E XEOMETRÍA APLICADA
Impartida por Palitroques
Para alumnado de
Educación Primaria
Para centros das catro provincias
Temáticas.
Intervencións no espazo educativo
Arquitectura e urbanismo
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 minutos
Número máximo de alumnado*:
25 nenas e nenos
PALITROQUES é un recurso didáctico baseado nun sistema construtivo de barras e unións para a
montaxe de figuras e estruturas. Desenvólvese de forma práctica coma un obradoiro de arquitectura
e xeometría aplicada.
O proxecto xorde a partir da necesidade de levar á práctica materias tan teóricas e abstractas
como a xeometría, as matemáticas ou a física, para axudar a comprender de xeito máis doado
os fundamentos destas materias, experimentando coas propias mans e aprendendo, ademais, a
interpretar planos.
O obradoiro desenvólvese en formato de xogo en equipo, no cal hai que ir superando diversos retos
nun tempo determinado, ao igual que nunha xincana construtiva. Deste xeito, o obradoiro adquire un
carácter lúdico que xenera un aprendizaxe significativo, capaz de perdurar no tempo.
Ofrécense dous tipos de obradoiro a elixir:
Sementeira 8A - OBRADOIRO DE MONTAXE: Este é o obradoiro de PALITROQUES propiamente,
consistente na montaxe de figuras e estruturas de diversos tipos. É un formato versátil e adaptable a
moitas situacións, puidéndose desenvolver diversos contidos.
Sementeira 8B - OBRADOIRO DE FABRICACIÓN: Consiste na elaboración dun pack de palitroques
(pintando, cortando, aparafusando...). Ao finalizar o obradoiro, o centro educativo queda co pack
fabricado. En paralelo, coa metade das asistentes e a metade do tempo faise un obradoiro de
montaxe, para despois intercambiarse os dous grupos.

Contacto: victorgge@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 9A

QUE PATIO QUEREMOS? PROCESO PARTICIPATIVO CO
ALUMNADO
Impartida por Miudiño S.Coop.Galega
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros da provincias da Coruña e
Pontevedra
Temática:
Intervencións no espazo educativo
Tempo de realización*:
1 sesión de 50 minutos
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
Cando nunha comunidade educativa xurde a idea de repensar o patio…. Preguntámoslle ao
alumnado cales son as súas necesidades, ideas e opinión? Temos en conta a súa palabra?
A cativada de hoxe en día ten cada vez menos oportunidades de elección, atopándonos cunha
infancia cada vez máis dirixida en calquer ámbito da súa vida. Mais, sendo como son, suxeitos de
dereito, é necesario darlles ferramentas, tempo e espazo para contribuíren coas súas opinións,
desexos e necesidades á hora de intervir nese espazo común que é o patio da escola. Espazo que é
maioritariamente empregado por nenas e nenos.
Por outra banda, tamén non podemos esquecer, a gran contribución ao seu desenvolvemento
cognitivo, sendo a reflexión, a análise, a comparación de propostas, a toma de decisión….grandes
estimuladores das funcións executivas cerebrais, con beneficio tamén, a medio e longo prazo, na súa
construción de identidade, ademais de xerar un vínculo fermoso tanto co espazo como coas persoas
adultas que acompañan ese proceso.
Dar voz e liberdade de pensamento para poder extraer unhas conclusións a plasmar no plano do
espazo é o obxectivo deste obradoiro, mediante o emprego de diferentes ferramentas en función da
idade das persoas participantes.

Contacto: contacto@miudinho.gal
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 9B

ARGALLANDO. CREACIÓN LIBRE CON MATERIAL NATURAL
Impartida por Miudiño S.Coop.Galega
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros da provincia da Coruña e
Pontevedra
Temática:
Patrimonio
Tempo de realización*:
3 horas de máximo
Número máximo de alumnado*:
Variable
En “Argallando” presentamos unha morea de material natural e ferramenta de verdade para que os
nenos e nenas participantes decidan que queren facer, como, canto e par qué. É un obradoiro de
liberdade creativa absoluta, no que a cativada aprende que ten a posibilidade, por si mesma, de
transformar, modificar e crear os seus xoguetes, artefactos e demais inventos.
Neste obradoiro, as persoas adultas que acompañan (profesorado e familias) aprenden tamén a
lidar coa xestión do risco na manipulación de ferramenta e a deixar tempo e espazo para fomentar a
creatividade infantil.
O coñecemento do risco tórnase elemento indispensable na aprendizaxe da manipulación da
ferramenta. Só aprendendo a manexar lixas, punzón, serriñas, martelos…podemos proporcionarlle á
nosa cativada a liberdade necesaria para facer dos seus soños realidade.
Nenos e nenas entréganse á causa, e sendo donos do seu tempo e corpo, son quen de facernos
reflexionar sobre a necesidade de confianza e asunción de riscos para o seu desenvolvemento e
diversión.

Contacto: contacto@miudinho.gal
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 9C

SEMENTANDO FUTURO: EDUCACIÓN AMBIENTAL
Impartida por Miudiño S.Coop.Galega
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros da provincias da Coruña e
Pontevedra
Temáticas:
Desenvolvemento sustentable
Identidade territorial e paisaxe
Tempo de realización:
1 sesión de 50 minutos (mínimo)
Número máximo de alumnado:
1 aula de 25 nenas e nenos
Non se pode defender o que non se ama e non se pode amar o que non se coñece.
A través dos diferentes obradoiros de educación ambiental propostos buscamos darlle a nenos e
nenas opcións de coñecemento e contacto coa natureza que posiblemente non teñan no seu día a
día.
Na busca de mellorar a relación da infancia co mundo natural e promover a biofilia na mesma, é
esencial complementar a teoría que poidan coñecer con actividades manipulativas e vivenciais. Deste
xeito, estámoslle dando a posibilidade de desenvolver conductas e pensamentos pro-ecolóxicos para
poder establecer vínculo afectivo co territorio no que vivimos.
No obradoiro “Sementando Futuro” empregamos tanto materiais de refugallo aportados polas
persoas asistentes coma material natural aportado por nós, chegando a aprender, de xeito ameno
e divertido, que pasos son os correctos para crear e manter o noso propio viveiro de árbores
autóctonas, ademais doutros coñecementos de grande interese.

Contacto: contacto@miudinho.gal
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

Sementeira 10

HABITAR: REFUXIO - CASA - PAISAXE
Impartida por EduCoHabitar
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros das catro provincias
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Dereito ao hábitat
Desenvolvemento sustentable
Tempo de realización*:
1 ou 3 sesións de 100 minutos
Número máximo de alumnado*:
25 nenas e nenos
Desde EduCoHabitar proponse este obradoiro de reflexión crítica e prácticas sobre o tema a “Casa”
desde un enfoque interdisciplinar que integra, principalmente, arquitectura, antropoloxía e socioloxía.
A finalidade pedagóxica é estimular a reflexión persoal e grupal sobre como se integra a necesidade
básica de habitar co medio ambiente, o impacto sobre este e as posibilidades de integración sostible.
Os recursos didácticos para conseguir os obxectivos parten dunha breve análise sobre como os seres
humanos deron solucións formalmente diferentes ao longo do tempo e das varias culturas, como
estas estratexias habitativas deron orixe a diferentes patrimonios, paisaxes e cidades, para pasar a
confrontarse co hábitat propio do lugar que constitúe a contorna próxima do centro (hábitat galego
coas súas eventuais particularidades locais).
As prácticas realizables son de diferente tipo e escala, adaptables non soamente aos grupos de idade senón
tamén aos intereses específicos que se relacionan co programa curricular que o centro estea a seguir.
A práctica consiste na participación activa do alumnado para ”aprender facendo” na construción dun
artefacto, efémero ou conservable, que permita aprender os conceptos que se queren transmitir a
través do traballo manual, tanto persoal como grupal.
Para construcións a gran escala utilizamos principalmente o material didáctico desenvolvido por
Lupo e Palitroques, mentres que o tema da casa pódese traballar de moitas outras formas, tamén
con materiais naturais non estruturados ou materiais de reciclaxe semiestructurados.
Segundo as necesidades expresadas proporcionarase ao centro unha proposta de práctica concreta
que se adapte ao grupo, ás necesidades e ao espazo dispoñible.
Contacto: elenabelgrano@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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S e m e n t e i r a s 11A,11B,11C,11D e 11E

PROCESOS E FORMAS NA CIDADE
5 OBRADOIROS*
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros das catro provincias
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Identidade territorial e paisaxe
Tempo de realización:
Variable segundo obradoiro
Número máximo de alumnado:
Variable segundo obradoiro
O medio que nos rodea inflúe en nós continuamente: na conduta, no estado de ánimo, na
proxección... Habitar espazos amables, acolledores, flexibles e de escala apropiada inflúe
positivamente na calidade de vida. Esta relación é especialmente intensa e determinadora durante a
infancia. O proxecto propón dotar ás nenas e nenos de ferramentas para analizar a cidade e os seus
espazos, reflexionar sobre o seu ambiente e adquirir una actitude crítica e responsable.
A cidade/vila é un organismo complexo que no século XXI se extende urbanizando todo o territorio.
Habitamos nunha ampla rexión urbana e nos desprazamos por ela para traballar, mercar, participar
en eventos culturais, visitar á familia, facer excursións... Para achegarnos a esta realidade na que se
solapan diversos estratos e fluxos usamos unha metodoloxía de análise fragmentado, observando de
modo diferenciado as formas e os processos que a caracterizan.
O proxecto “Cidade de formas e procesos” consta de cinco obradoiros que se ofertan coma cinco
sementeiras, relacionadas entre sí, se ben tamén poden ser desenvolvidas de xeito individual.
Sementeira 11A. PROCESOS. A EVOLUCIÓN DAS FORMAS NO TEMPO (Obradoiro excursión. 		
			Detectives na rúa).
Sementeira 11B. FORMAS: MORFOLOXÍA DA CIDADE OU VILA E A SÚA PERCEPCIÓN 			
			
(Reelaborando a paisaxe urbana. Obradoiro na aula. Maqueta. Kevin Lynch).
Sementeira 11C. PROCESOS. AS ACTIVIDADES: HABITAR, DESPRAZARSE, TRABALLAR, DESFRUTAR O
			
TEMPO DE LECER (Obradoiro na aula. Debuxa o teu barrio. Mural con hexágonos).
Sementeira 11D. PROCESOS. OS FLUXOS de PERSOAS, MATERIAS, ENERXÍAS e IDEAS (Obradoiro
			
excursión. Infraestruturas. Redes ocultas).
Sementeira 11E. FORMAS: A PERCEPCIÓN DA CIDADE (Construír cos sentidos. Obradoiro na 		
			aula. Mural estampado).
Contacto: somozamedinamarta@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 11A

PROCESOS E FORMAS NA CIDADE
PROCESOS. A EVOLUCIÓN DAS FORMAS NO TEMPO
(OBRADOIRO EXCURSIÓN. DETECTIVES NA RÚA)
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros das catro provincias
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Tempo de realización*:
1 sesión de 2h 30’
Número máximo de alumnado*:
2 aulas (50 nenas e nenos)

Contido: a cidade que construíron as sociedades galaica (castros), romana, feudal (casco histórico), de
comerciantes e burguesía (o ensanche) e a tecnócrata do século XX (expansión).
Actividade: visitar un fragmento da vila/cidade próximo ao centro educativo (casco histórico, verea
vella, ensanche, área suburbana ...).
Na actividade explícanse a morfoloxía da área visitada e os estratos históricos recoñecibles. A
dinámica da saída apóiase nun xogo de busca de pistas con cadernos con imaxes de elementos que
o alumnado ten que atopar.
Traballos previos: A ubicación no mapa do lugar, a evolución da cidade, a explicación da formación
histórica da vila/cidade en relación ao seu territorio e a súa forma. A relación do casco urbano e as
aldeas. A composición da vivenda (casa de aldea, casa burguesa, de ensanche, casa suburbana,...).

Contacto: somozamedinamarta@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 11B

PROCESOS E FORMAS NA CIDADE
FORMAS. MORFOLOXÍA DA CIDADE OU VILA E A SÚA PERCEPCIÓN
(OBRADOIRO NA AULA. MAQUETA)
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros das catro provincias
Temática:
Arquitectura e urbanismo		
Tempo de realización*:
1 sesión de 2 horas
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos

Contido: a morfoloxía. A cidade/vila configura unha estrutura ordeada onde os puntos son os centros
dende os que se organizan as funcións e os significados (símbolos), as liñas trazan unhas redes que
comunican os puntos, e os tecidos cubren os espazos entre elas. Puntos (nodos): colexios, centros
de saúde, igrexas, equipamentos deportivos,… Liñas (redes): estradas, rúas, canalizacións de auga,
saneamento e electricidade. Superficies (tecidos): vivendas (casco antigo, ensanche, s. XX, barrios,
cidade xardín, polígonos industriais, parques empresariais,…). Espazos libres (parques, xardíns, patios
de mazá, zonas de arborado).
Parte 1 - Explicación dos contidos da actividade: A explicación dos sistemas que compoñen a cidade/
vila (rede viaria, equipamentos, zonas verdes, tecidos). Explicación da percepción do espazo urbano
en base á percepción da súa forma según Kevin Lynch: cinco elementos clave de interacción visual
coa cidade (vías, bordes, barrios, nodos e fitos). Exploración da percepción e a interacción das
persoas coa forma e o entorno urbanos.
Parte 2 - Construción dunha maqueta esquemática da vila ou cidade, a modo de collague. Sobre
a maqueta engadiranse os elementos que constitúen as referencias que constrúen o mapa mental.
Traballarase tamén a microtoponimia. A parroquia.
Traballos previos: A esquematización en nodos, redes e tecidos da vila ou cidade. Traballar a estrutura
da cidade (sistemas urbanos: redes viarias, equipamentos, zonas verdes e a súa conectividade),
as tramas residenciais (morofoloxías e tipoloxías de vivenda). Estudio da poboación (idades, sexo,
ocupación), do número de vivendas, da densidade (habitantes/km2), os estándares urbanísticos (m2/
habitante), alturas.... Medidas de distancias, superficies. Toponimia e microtoponimia.

Contacto: somozamedinamarta@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 11C

PROCESOS E FORMAS NA CIDADE
PROCESOS. OS ECOSISTEMAS E AS ACTIVIDADES NA CIDADE
(OBRADOIRO DEBUXA O TEU BARRIO)
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros das catro provincias
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Identidade territorial e paisaxe
Tempo de realización*:
1 sesión de 2 horas
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos

Contido: abordaranse as unidades da paisaxe, os ecosistemas e as actividades: habitar (residencia),
tratando os distintos tipos de vivenda (a vivenda entre medianeiras do casco histórico, a vivenda
de dobre cruxía burguesa, a vivenda colectiva por pisos, a cidade xardín, polígono de bloques,
os rañaceos) e o dereito á vivenda; desprazarse: a rede viaria, a trama, a sección transversal, os
percorridos; traballar; a escola; o tempo de lecer: a trama de parques e espazos libres (e a desexable
conectividade entre eles) e o patio da escola. A cidade como suma de barrios e de ecosistemas e
ecosistemas no barrio.
Parte 1. Explicación dos contidos da actividade.
Parte 2. Elaboración dun mural. Cadaquén representará un fragmento do ecosistema urbanizado no
que reside, seguindo certas pautas e dando lugar a un hexágono cunha parte do camiño coñecido.
Finalmente formarase un mural con todos os hexágonos, tentando que o camiño teña continuidade.
Traballos previos: os ecosistemas, as unidades de paisaxe, descrición por escrito do percorrido, ou
historia imaxinaria que puidese acontecerlle alí ás xentes coas que se cruzan. Debate. As dificultades
para facer sós e soas o camiño á escola e as vantaxes.

Contacto: somozamedinamarta@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 11D

PROCESOS E FORMAS NA CIDADE
PROCESOS. OS FLUXOS DE PERSOAS, MATERIAS, ENERXÍAS E IDEAS
(OBRADOIRO EXCURSIÓN. INFRAESTRUTURAS. REDES OCULTAS)
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros das catro provincias
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Tempo de realización*:
1 sesión de 2 horas e media
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
Contido: Movemento de persoas (vías), de suministros (auga, enerxía eléctrica, telefonía, …), de
mercadorías, de ideas (a praza, a romería, o adro, a festa, internet…)
Actividade: visita ao depósito de auga, á nova depuradora ou a algún elemento das infraestruturas
urbanas próximas ao centro. Percorrido no que se elabora a unha cartografía das redes
(electiricidade, abastecemento, saneamento, alumeado...) para entender que baixo a cidade que
vemos hai un entramado de cables e tubos). Temas de vialidade.
Traballos previos: o ciclo da auga, as enerxías que empregamos, as enerxías renovables, os residuos,
os servicios urbanísticos (electricidade, abastecemento de auga, saneamento, alumeado público,
telecomunicacións, recollida de lixo). Recollida de información na prensa sobre a sequía, sobre
os embalses próximos, sobre a depuradora, sobre os verquidos contaminantes, sobre as enerxías
renovables, ...

Contacto: somozamedinamarta@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 11E

PROCESOS E FORMAS NA CIDADE
FORMAS: A PERCEPCIÓN DA CIDADE
(OBRADOIRO NA AULA. CONSTRUÍR COS SENTIDOS. MURAL)
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Para centros das catro provincias
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Tempo de realización*:
1 sesión de 2 horas
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos

Contido: a percepción. As formas cobran sentido na percepción que dela teñen os seus habitantes.
O obxecto convírtese en paisaxe urbana. O tempo que transcorre, o tempo de contemplación, o
tempo do percorrido. A atmosfera que crean: o corpo dos volumes, a consonancia dos materiais,
a sonoridade do espazo, a temperatura, a relación entre interior e exterior, os graos de intimidade,
a atracción polo desplazamento, a luz sobre as cousas. O baleiro que formalizan os volumes
construídos. Os límites entre os espazos e os limiares de transición entre eles.
Parte 1 - Explicación dos contidos da actividade: a percepción do espazo de forma intuitiva.
Explícanse os nove puntos que o arquitecto P. Zumthor utiliza para definir a atmosfera dun edificio
adaptada á comprensión da atmosfera dun espazo exterior: o corpo da arquitectura, a consonancia
dos materiais, o son, a temperatura, as cousas ao meu redor, os graos de intimidade, a relación
exterior-interior, a idea de movemento, e a luz sobre as cousas. Trabállase para cada punto con
exemplos de arquitectura (dos grandes maestros) e de espazos exteriores rurais ou urbanos (de
Ourense e a súa contorna).
Parte 2 - O alumnado comporá fragmentos dunha cidade estampandos sobre un papel (A2 cortado
lonxitudinalmente) con figuras de madeira. Despois unirán todos os anacos sobre un panel, facendo
unha cidade con edificios, barrios e rúas.
Parte 3 - Pediráselle ao alumnado que ambiente a cidade, que creen a súa atmosfera. Para elo poden
empregar figuras recortadas de árbores e persoas, e debuxar tamén novos elementos.
Parte 4 - O obradoiro remata cunha reflexión de como os puntos dos que falaramos ao principio
están presentes na cidade creada (os materiais, a luz, os graos de intimidade…).
Contacto: somozamedinamarta@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro

coordinación das actividades
S abel a G irón G esteir a
proxectoterra . actividades@coag . es
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