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PROXECTOTERRAGUÍA DO PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA 1º 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 pro-
pósito 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 com-
petencias 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 trata-
mento 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 diversida-
de 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 diversi-
dade de perspectivas. Na medida do posible, destacarase o seu tratamento interdisciplinar, de tal maneira que profe-
sores/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 cen-
tro, 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 dife-
rentes 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 desen-
voltos 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, meto-
doloxía 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 au-
tores 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.

GUÍA DO PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA 1º CICLO
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INTRODUCCIÓN

Estimado/a mestre/a

Este material que tes nas mans pretende constituirse 
nun recurso de apoio para traballar, xunto co alumnado, 
diferentes aspectos relacionados co entorno próximo do 
alumnado de I Ciclo de Educación Primaria. Os obxecti-
vos e os contidos que se pretenden traballar correspón-
dense cos do Diseño Curricular Base de Galicia e co 
desenvolvemento evolutivo do alumnado. 

Trátase dunha proposta que presenta como eixe refe-
rencial 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 me-
dio. Así mesmo, queremos que o alumnado aprenda a 
comprender o significado que cada un destes sentidos 
lle pode proporcionar na análise do territorio. De igual 
maneira coidamos que este material pode constituirse 
nunha guía de adestramento dos sentidos como canle 
de coñecemento do entorno. 

Tendo en conta cada un dos sentidos, formulamos os 
contidos e actividades que nos pareceron máis idóneos 
para comezar a súa abordarxe. Para iso, estruturamos 
o material tomando como referente fundamental un 
conxunto de láminas ou debuxos que servirán para co-
mezar a traballar ao redor de determinados contidos e 
sentidos. Non obstante e aínda que na nosa proposta 
aparecen asociadas determinadas láminas con deter-
minados sentidos, cada unha das láminas poderá servir 
para levar a cabo unha abordaxe global, permitindo en 
todo momento traballar sobre uns e outros, dun xeito 
independente ou global. 

Cómpre que a proposta sexa empregada flexiblemente, 
podendo complementarse con outros medios, recursos 

MARÍA MONTSERRAT CASTRO RODRÍGUEZ
PATRICIA GALÁN GÓMEZ

XESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
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e propostas existentes na aula. Neste sentido, os conti-
dos e conceptos están deseñados para ser traballados 
como portas de acceso a coñecementos máis amplos. 
É por iso que o profesorado, xunto co alumnado, poderá 
favorecer a formulación de novas propostas e activida-
des coas que poder enriquecer esta proposta inicial. As 
actividades do material, no mesmo curso e en cursos 
posteriores, deberan ir acompañadas por outros estu-
dos máis pormenorizados relativos a cada un dos as-
pectos que aparecen presentados neste material. 

Un aspecto de especial importancia no momento de ela-
borar a proposta foi atender á diversidade de contextos 
e realidades socioculturais do alumnado. Por esta razón 
ao longo do material tentaremos favorecer a aparición 
de diversidade de láminas que potencien o traballo e 
atención a diversas realidades (entorno rural e urbano, 
diversidade de tipos de vivendas, etc). De igual maneira, 
consideramos oportuno favorecer a reflexión e análise 
sobre o impacto medioambiental existente a través das 
diferentes propostas de contidos e actividades.

As actividades propostas están concebidas para seren 
realizadas tanto individualmente como en pequenos 
grupos, pretendendo favorecer actitudes solidarias e 
cooperativas, desenvolver valores ecolóxicos, sociais 

e cívicos, compartir experiencias, sensacións e inque-
danzas. Consideramos necesario que a construción de 
xuízos de valor se fundamente en datos obxectivos. 

OBXECTIVOS DA PROPOSTA

Temos a intención, de que a partir deste conxunto de 
propostas, o alumnado e o profesorado poida comezar 
a traballar e reflexionar sobre a importancia do territorio 
e as súas diferentes manifestacións. Entre outros, pre-
tendemos atender aos seguintes obxectivos. 

• Identificar e análizar os diferentes ámbitos e contextos 
nos que vive o alumnado. 

• Recoñecer a diversidade de contextos existentes no 
seu entorno. 

• Descubrir e observar as manifestacións do patrimo-
nio cultural galego como mostra da diversidade e da 
riqueza. 

• Coñecer as diferentes formas de organización do con-
torno próximo. 

• Iniciarse na recollida de datos e de información sobre 
cuestións relacionadas co contorno social. 

GUÍA DO PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA 1º CICLO



7

PROXECTOTERRAGUÍA DO PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA 1º CICLO

• Valorar a importancia dos sentidos na relación co me-
dio e co resto dos seres humanos.

• Observar e describir os diferentes tipos de paisaxe. 

• Coñecer o posible impacto ambiental que se está pro-
vocando no territorio e sensibilizar ao alumnado coas 
consencuencias de dito impacto. 

AVALIACIÓN

Tendo en conta que ao longo desta proposta se pre-
tende favorecer constantemente as argumentacións e o 
debate entre o alumnado, cómpre que as diferentes ac-
tividades e propostas en relación co territorio nos sirvan 
para coñecer o xeito de argumentación do alumnado 
en relación coas temáticas analizadas. Tendo en con-
ta que un dos aspectos ao que prestamos atención no 
material foi o impacto que xeran as accións humanas 
e medioambientais sobre o medio, cómpre que avalie-
mos ou teñamos presente en todo momento o grao da 
transcendencia presente e futura de accións habituais 
na vida cotiá do alumnado e na necesidade de realiza-
las seguindo pautas que teñen a súa base na reflexión 
e na análise individual e colectiva deses comportamen-
tos. Por outra parte, e tendo presente que algunhas das 

láminas que son obxecto de traballo no material teñen 
como referente fundamental o traballo cos sentidos, 
tentarase comprobar se os nenos e as nenas son capa-
ces de aproveitar os diferentes sentidos para analizar e 
interpretar o entorno. 

En todo momento tentarase avaliar a capacidade de ra-
zoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán 
de coñecemento polos temas que se pretenden abordar 
no material. 

METODOLOXÍA

No desenvolvemento deste material empregamos os 
cinco sentidos como instrumentos que permiten ao 
neno ou á nena coñecer o mundo que o rodea. 

Por unha parte, interésanos que cada persoa se coñe-
za a si mesmo e os elementos que o constitúen co fin 
de que poida facer un uso axeitado e integral de cada 
un deles e de todos en conxunto. Deste xeito, tratamos 
de que o alumnado aprenda a observar, a percibir, a 
ulir, a oír, a saborear e tocar, de tal xeito que poida ir 
construíndo o seu coñecemento, a súa propia opinión, 
configurando o seu propio sistema de valores,… Todo 
iso permitiralle acadar instrumentos que lle faciliten a 
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interpretación do mundo que o rodea, para que deste 
xeito poida axustar as súas propias actuacións e opi-
nións. Por este motivo propoñemos unha serie de acti-
vidades nas que haxa unha interacción directa e real co 
entorno inmediato. Trátase de que o alumnado descu-
bra o medio ao mesmo tempo que se decubre a si mes-
mo como coprotagonista dunha historia. Partindo deste 
coñecemento, propóñense outras actividades nas que 
os convidamos á reflexión e á opinión, sobre aspectos 
concretos da súa vida. Igualmente consideramos que é 
moi importante que cada persoa se vexa formando par-
te dun ecosistema social e natural no que todos temos 
un papel que xogar. A harmonía, o respecto, o equilibrio 
como base das tomas de decisións, entre outros ele-
mentos, inciden no benestar individual e colectivo.

Por todo isto, apostamos por unha liña de traballo que 
vaia encamiñada especialmente á experimentación do 
alumnado co entorno próximo. Á sensibilización da im-
portancia de que cada persoa se convirta nun observa-
dor e investigador porque así pode xurdir o coñecemen-
to e o interese polo mundo que o rodea, desta maneira, 
a significatividade das aprendizaxes estará garantida.

Non buscamos que os nenos e as nenas cheguen a un-
has respostas predeterminadas, senón que eles e elas 
as vaian construíndo. 

Na proposta recóllense unha serie de actividades a 
desenvolver que pretenden servir de modelo que sexa 
de doada aplicabilidade na aula e que ao profesorado 
non lle esixa contar con moitos recursos. Trátase de 
que o docente se adapte ás necesidades reais de cada 
contexto de aula, optando pola proposta que aquí se 
presenta, polas actividades alternativas que acompa-
ñan ou simplemente que poida tomar como referencia 
o modelo de traballo e integrar outras actividades que 
poidan ter máis significatividade para o seu alumnado.

DESCRICIÓN DA PROPOSTA DE TRABALLO

PRESENTACIÓN
Xustificación da lámina

Esta primeira lámina (pp. 2 e 3 de Un mundo de sensa-
cións) pretende constituírse nunha especie de introdu-
ción, a través da cal queremos presentar os personaxes 
que aparecen ao longo do material. Nestas dúas primei-
ras imaxes pretendemos incentivar unha reflexión ao re-
dor da procedencia de cada un dos personaxes (Medio 
natural, medio social/”artificial”). Ambos os medios son 
a base conceptual de todo o proxecto.

GUÍA DO PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA 1º CICLO
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➙ A través do desenvolvemento do traballo, ao redor 
destas dúas láminas procúranse abordar os seguintes 
contidos:

• Observación e exploración sensorial dos elementos 
presentes no contorno. 

• Vivenciación do espazo e achegamento á súa repre-
sentación de maneira intuitiva. 

• Exploración de materiais e obxectos do contorno para 
descubrir a súa orixe, utilidade, propiedades, etc. 

• Interpretación de mensaxes que conteñan información 
sobre relacións espaciais contrastando con compa-
ñeiros e compañeiras. 

• Curiosidade pola exploración de materiais e de obxec-
tos diversos coa finalidade de descubrir as formas e 
os seus elementos.

➙ Para traballalo, as actividades suxeridas son…

1. Descrición das imaxes. Trátase de que o alumnado 
tente relacionar a aparencia dos personaxes coa súa 
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orixe e o seu entorno. Suxerimos algunhas cuestións 
como guía para a observación:

– Analizamos a aparencia dos personaxes:

• Por que credes que o lapis aparece disfrazado de ár-
bore?. A quen se che parece a árbore?. Que relación 
pode existir entre o debuxo da árbore e a súa orixe?

• Como caracterizarías as persoas que aparecen a 
carón do neno?. Ubicación de cada personaxe den-
tro dunha familia (Grao de parentesco). Unha vez 
identificados os distintos membros que poden com-
poñer a familia, establecer diferenzas e semellan-
zas coas deles mesmos. 

– Reflexionamos sobre a relación…

…ser humano-medio natural:

• No caso do papel, poderíase desviar a atención do 
alumno cara a cor dos dous papeis. Tratariase de 
reflexionar sobre o porqué da súa cor, procedencia, 
impacto no medio ambiente.

• En que medida o uso dun outro papel pode influír 
na supervivencia das árbores?. Inducir a unha re-
flexión sobre a importancia dos hábitos do neno no 
coidado do medio ambiente, facendo un bo uso dos 
recursos e materiais que emprega na aula.

…ser humano-medio social:

• Igual ca no caso do papel centraremos a atención 
sobre diferenzas e semellanzas entre a cor e os ras-
gos para falar da diversidade de persoas que com-
poñen a nosa sociedade.

• Asimesmo falaremos dos distintos tipos de familias 
da nosa sociedade. 

2. Na lámina que se adxunta no caderniño (anexo 1), 
cada neno personalizaraa empregando fotografías de 
cada alumno e do seu entorno familiar. 

➙ Outras actividades complementarias ou alternati-
vas poderían ser…

• O alumnado tentará localizar elementos da escola 
que son de pedra ou de madeira (en referencia aos 
materiais dos que se compón o lapis). 

• Aproveitando a figura da árbore podemos confeccio-
nar a árbore xenealóxica de cada neno/a.

VISTA
Xustificación da lámina
Nunha proposta de seis láminas (pp. 4-9 de Un mundo 
de sensacións), pretendemos iniciar a percepción do 
entorno a través da vista, para, a continuación, analiza-
lo e interpretalo.

GUÍA DO PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA 1º CICLO
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Na primeira secuencia composta por catro láminas (pp. 
4-7 de Un mundo de sensacións) achegamos ao alum-
nado catro paisaxes reais onde poder vivir. Trátase de 
que o alumno sexa quen de identificar e caracterizar 
o seu propio entorno e conxuntamente coñecer outras 
realidades de convivencia, natural ou artificial.

A continuación atopamos unha composición de imaxes 
que mostran as distintas “casas” nas que viven diferen-
tes seres vivos. O que se pretende é que o alumnado 
se percate de que as distintas formas de vida conlevan 
distintos tipos de vivenda e viceversa. 

➙ Trátase de que o alumnado chegue ao...

• Descubrimento de formas de organización no contor-
no próximo.

• Utilización de técnicas sinxelas para orientarse me-
diante a observación do medio físico e humano.

• Iniciación á recollida de datos e de información e análi-
se de imaxes relacionadas co contorno social próximo 
para ampliar o coñecemento sobre o medio.

• Identificación dalgúns exemplos familiares da acción 
humana no contorno (estradas, canteiras,….).



12

PROXECTOTERRA

• Utilización do vocabulario topolóxico elemental para 
describir relacións de situación dos obxectos do es-
pazo próximo.

• Observación e exploración sensorial dos elementos 
presentes no contorno integrando actividades de ver. 

• Identificación dos diferentes ámbitos aos cales se per-
tence (aldea, barrio, vila…).

• Observación, descrición e representación sinxela do 
espazo habitual.

• Descubrimento e observación das manifestacións do 
patrimonio cultural galego como mostra de diversida-
de e riqueza. 

• Vivenciación do espazo e achegamento á súa repre-
sentación de maneira intuitiva. 

➙ Para isto propóñense as seguintes actividades…

1. Páxina 4. Mediante a discriminación e percepción vi-
sual tentamos atopar o lapis “camuflado” e identifica-
mos os seres vivos que viven neste entorno. 

GUÍA DO PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA 1º CICLO
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2. Páxina 5. Descrición en gran grupo do que se está 
a ver: identificación dos elementos que compoñen a 
paisaxe (medio natural, medio construído, medio ar-
tificial).

3. Páxina 6. Desenvolverase unha dinámica semellante 
á anterior e mesmamente nalgún momento de xeito 
individual. 

4. Búsqueda de diferenzas e semellanzas entre as 
imaxes das dúas páxinas anteriores para coñecer as 
diferenzas entre vila e aldea.

5. Páxina 7. Á vista da imaxe e mediante un remuíño de 
ideas, identificarase a vida nesa cidade.

6. Realización dun mural no que se plasme graficamen-
te (debuxos, composicións fotografías, etc) o lugar 
onde viven e o lugar onde lles gustaría vivir.

7. Páxina 8. Relacionar na ficha cada unha das viven-
das co ser vivo que vive nelas (anexo 2).

8. Tras proporcionar a cada neno/a unha fotografía dun-
ha vivenda, cada un deberá dramatizar como é a vida 
no seu interior.
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➙ Se se queren algunhas actividades complementa-
rias ou alternativas...

1. Procederase a describir outras vivendas semellantes 
que coñezan, ou ben que debuxen a súa propia vi-
venda.

2. Cunha cámara de fotos o alumnado realizará fotogra-
fías de vivendas.

3. Elaboración dunha pequena investigación sobre 
distintos tipos de niños (feitura dos niños, estrutura, 
tamaño, materiais, localización, proceso de fabrica-
ción…). 

4. Construción dun niño na actividade de plástica, a po-
der ser utilizaranse os mesmos materiais que empre-
gan os paxaros.

OÍDO
Xustificación da lámina

Na páxina 10 de Un mundo de sensacións aparecen 
dúas tiras de tres viñetas que representan escenarios 
onde se producen distintos tipos de sons. Na tira su-
perior responden a sons artificiais (producidos polo ser 
humano individual ou colectivamente) e que teñen que 
ver con distintas actividades, máis ou menos cotiás, con 
consecuencias diferentes para emisores e receptores. 

Na tira inferior, encontramos tres escenas diferentes 
que teñen lugar no medio natural e representan sons 
xurdidos da propia natureza. Poden ser ou non agrada-
bles para o receptor e poden ter orixes diversas (emisor 
“non humano”).

➙ Os contidos a traballar poden ser....

• Identificación e verbalización de emocións (alegría, 
medo, tristeza, enfado, sosegamento, etc.).

• Observación directa dalgúns fenómenos atmosféricos 
e busca das primeiras formas de representación. 

GUÍA DO PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA 1º CICLO
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• Identificación de fontes sonoras no contexto próximo. 

• Valoración da importancia do silencio. Identificación 
do ruído como unha forma de contaminación. 

• Observación e exploración sensorial dos elementos 
presentes no contorno integrando actividades de oír.

• Establecer vinculacións e relacións entre os sons e as 
distintas actividades humanas. 

➙ Sirvan de exemplo as seguintes actividades....

1. Percepción e identificación dos sons que hai ao seu 
redor (interior e exterior do centro). 

2. Localización, reprodución e dramatización de sons 
producidos por máquinas (semáforos, electrodomés-
ticos, etc ), por accións humanas (construción, unha 
perforadora, sirena,...). 

3. Mostra ao alumnado de sons correspondentes co 
medio rural e co medio urbano. Buscarán a relación 
entre os sons e o contexto habitual onde se producen. 
Tamén pode haber sons que se correspondan con 
ámbolos dous contextos1.

4. Dramatización das emocións que lles proporcionan 
os sons (por exemplo que senten cando escoitan un 

trono, os temporais, a auga do mar, unha perforadora, 
a música moi alta, o falar moi alto ou moi baixo, etc ). 

➙ Outras alternativas...

• Tomando como referencia as imaxes corresponden-
tes ás páxinas traballadas para a vista, cada neno/a 
reproducirá algún son relativo a elas. Se se considera 
oportuno pódense gravar.

—
1Para a realización desta actividade pódense visitar páxinas web que 
recollen sons producidos por distintos obxectos, animais, accións, 
humanas, etc. (http://www.escoitar.org/?lang=gl, http://concurso.
cnice.mec.es/cnice2005/113_viviendo_entre_sonidos/web-site/
index.html, http://efectos-de-sonido.anuncios-radio.com/gratis/index.
php, http://www.findsounds.com/typesSpanish.html, http://fx-sonido.
buscamix.com, etc.).

TACTO
Xustificación da lámina

Coa lámina da pax 11 de Un mundo de sensacións, pre-
tendemos que o alumnado comprenda a importancia do 
sentido do tacto, así como a complementariedade entre 
os sentidos. As mans, ao igual có resto dos sentidos 
achégannos información sobre o mundo que nos rodea; 
con este obxectivo introdúcese unha imaxe dunha per-
soa invidente que, ante a carencia da información que 
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lle produce un sentido, pode achegarse igualmente ao 
mundo que o rodea a través dos outros sentidos. 

Na imaxe pódese observar aos personaxes sentindo as 
sensacións que lles producen os distintos materiais que 
se empregan para construír unha vivenda. Por outra ban-
da, tamén se pretende que o alumnado coñeza a orixe 
dos materiais usados na construción. Evidentemente a 
procedencia dos materiais do entorno natural permitira-
nos achegar a un mellor coñecemento dos compoñentes 
do medio natural, pero tamén da importancia que ten a 

intervención humana no preceso de transformación dos 
recursos que proporciona o medio, co fin de aproveitar 
todas as posibilidades que estes achegan para mellorar 
a nosa calidade de vida e benestar, sen o deterioro do 
propio medio. Por este motivo, é imprescindible un uso 
sostible e equilibrado dos recursos da natureza.

Un plano dunha vila no que se aprecien distintos tipos 
de vivendas construídas con diferentes tipos de mate-
riais (pedra, barro, formigón, madeira…). Observarase o 
neno e o lapis palpando algunhas construcións. Tamén 
aparecerá unha persoa invidente integrada na imaxe co 
bastón. Nalgún lugar aparecerá unha árbore onde apa-
reza un niño, unha parcela onde está unha colmea, etc.

➙ Contidos:

• Busca sensorial de texturas naturais e artificiais e 
das calidades e posibilidades de diversos materiais e 
transformación dos mesmos.

• Curiosidade pola exploración do entorno.

• Necesidade de coñecer as potencialidades que ache-
ga cada sentido no coñecemento do medio.

• Coñecemento da orixe dos materiais que se empregan 
para a construción das vivendas e a súa relación co 
medio natural.

GUÍA DO PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA 1º CICLO
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• Reflexión sobre a necesidade de preservación do me-
dio natural e uso racional dos recursos do medio.

➙ Actividades:

1. Descrición da lámina enfatizando os diferentes ma-
teriais.

2. Amosarlle aos rapaces distintos tipos de materiais 
empregados para a construción de vivendas e iden-
tificalos. Posteriormente, buscará estes materiais no 
propio centro ou en edificacións do entorno

3. Clasificar eses materiais segundo a súa dureza, peso, 
olor, cores, tacto, orixe (natural e artificial)… 

4. Experimentarase cos materiais en distintas situa-
cións. Os materiais poderán ser: pedra, madeira, ra-
mas, barro, ferro, alumnio, ladrillo, bloque….

– Exposición ao sol.

– Exposición á choiva.

5. Nun recipiente con auga somerxeranse os materiais 
para mirar se flotan ou non, se se oxidan, etc.

➙ Outras posibilidades…

6. A cada neno e nena proporciónaselle un material dis-
tinto co que poderán facer pequenas construcións de 
vivendas ou elementos que atopamos nunha casa.

GUSTO
Xustificación da lámina

Na lámina da páx. 12 de Un mundo de sensacións apa-
recen distintas imaxes que combinan o debuxo coa foto-
grafía, co fin de mostrar dúas realidades: por unha banda, 
dúas viñetas onde os personaxes aparecen comendo 
nunha cociña e nun comedor, que poderiamos considerar 
tradicionais e por outra unha fotografía dunha casa “mo-
derna” tipo loft, na que aparece un espazo diáfano coa 
cociña, comedor e salón integrados nun mesmo espazo.
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O fin sería despertar o debate entre o alumnado sobre a 
valoración e significatividade que teñen para eles estes 
espazos (coñecemento, sensacións, etc.).

➙ Os contidos a adquirir son....

• Iniciación á recollida de datos e de información e análi-
se de imaxes relacionadas co contorno social próximo 
para ampliar o coñecemento sobre o medio.

• Curiosidade pola exploración de materiais e obxectos 
diversos coa finalidade de descubrir as formas e os 
seus elementos.

• Vivenciación do espazo e achegamento á súa repre-
sentación de maneira intuitiva.

• Discriminación de materiais, cores, formas nas imaxes 
e nos obxectos.

• Percepción do paso do tempo: as estacións do ano.

➙ Proposta de traballo:

1. Elaboración dun mural onde aparezan fotografías das 
súas propias cociñas.

2. Reprodución da propia cociña. Entregaráselle a cada 
alumno un folio no que irá dando resposta, mediante 
a escrita ou o debuxo, ás seguintes cuestións que o 
mestre irá formulando.

• Para que empregades habitualmente a cociña? 

• En que momento do día acostumades estar na cociña? 

• Quen desenvolve habitualmente as tarefas que te-
ñen lugar na cociña? 

• Que fas ti na cociña?

• Como te sentes na cociña?. Alegre, triste, cómodo…

• A cociña ule igual tódolos días? 

• A persoa que cociña está soa ou hai alguén que lle axude?

• Fixestes reformas na cociña? Para que? Por que? 

• Que electrodomésticos hai na cociña, para que se 
empregan, quen os emprega? 

• Cando veñen convidados comedes na cociña? 

• Que comidas preparades os días de festa? 

Ao rematar a actividade, cada alumno explicaralle aos 
compañeiros o que acontece na súa cociña.

➙ Como complemento ou alternativa, propoñemos....

• Identificación e comparación, segundo as estacións, 
das actividades e das comidas que se desenvolven na 
cociña e tamén noutras dependencias da casa. Pro-
porcionaráselle ao alumnado unha serie de fotografías 
nas que aparecen distintas actividades, comidas,… 
que terá que incluír nunha estancia da casa en función 
da estación que corresponda.

GUÍA DO PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA 1º CICLO
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• Realización dun obradoiro de cociña onde se elaborarán 
pratos con productos típicos da temporada e do entorno.

• Visita a unha panadaría onde vexan o proceso de 
transformación e elaboración do pan.

OLFACTO
Xustificación da lámina
Inevitablemente, cada dependencia da casa ou de cal-
quera lugar arrecende de distinta maneira, en función 
das actividades que nela teñen lugar. Ás veces un olor 
prodúcenos sensacións, lembranzas,... diferentes. As 
imaxes que se presentan nesta lámina tratan de incenti-
var a investigación sobre os distintos lugares que hai no 
entorno construído e as sensacións que nos producen. 
Pero tamén poñer en contacto ao alumno con distintos ti-
pos de espazos dentro da casa e as vivencias que teñen 
lugar dentro dela. Na lámina da páx 13 de Un mundo de 
sensacións aparecen sete imaxes distintas dun mesmo 
lugar, algunhas coñecidas e clásicas para o alumnado e 
outras máis descoñecidas, o que nos permitirá traballar 
que outras persoas viven noutros espazos, onde se te-
ñen experiencias distintas ou semellantes.

➙ Contidos:

• Observación e exploración sensorial dos elementos 
presentes no contorno.

• Vivenciación do espazo e achegamento á súa repre-
sentación de maneira intuitiva.

• Exploración de materiais e obxectos do contorno para 
clasificalos e analizalos.

• Curiosidade pola exploración de materiais e de obxec-
tos diversos coa finalidade de descubrir as formas e 
os seus elementos.

• Observación e exploración sensorial dos elementos 
presentes no contorno integrando actividades de ulir.
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➙ Actividades:

1. Dentro das dependencias do colexio ou no entorno 
próximo deste, percibir e identificar olores e relaciona-
los con espazos, accións humnas, animais e vexetais.

2. Os alumnos recollerán nas súas casas produtos, 
obxectos, etc. significativos polo seu olor de tal xeito 
que os demais compañeiros os poidan identificar. A 
continuación, cada alumno expresará a que lle ule o 
seu lugar de residencia, podendo plasmalo no papel.

➙ Outras opcións:

• Ensinaránselle ós alumnos distintas imaxes do medio 
natural ou artificial e incitaráselles a imaxinar as sen-
sacións olfactivas que lle producen e dramatizalas en 
forma de emocións.

• Proporcionaráselles a oportunidade de que os nenos 
experimenten como un mesmo lugar poderá cheirar 
diferente en función das condicións climáticas.

CONCLUSIÓN
Xustificación da lámina
A última lámina que se recolle en Un mundo de sensa-
cións ten unha dobre pretensión: por unha parte trátase 
de avaliar globalmente os contidos traballados duran-
te esta unidade; por outra, dar cabida, unha vez máis, 

á creatividade do alumnado. Por este motivo, óptase 
por incluír na imaxe, de forma global, os contidos tra-
ballados durante toda a unidade. Os personaxes que 
nos acompañaron nesta proposta didáctica aparecen 
mirando cara o horizonte, sitúanse nun escenario, que 
reflicten dúas realidades nas que pode vivir calquera 
persoa do noso entorno. A partir de aí, preténdese que 
o alumnado amose a súa opinión, os seus gustos, os 
seus intereses sobre o mundo que o rodea.

Coas últimas imaxes, preténdese que sirvan ao alumna-
do para expresar dunha forma máis global e integrada 
as aprendizaxes, as experiencias,... recollidas durante 
este proxecto. Por este motivo, séntase aos nenos e ás 
nenas, acompañadas de ámbolos dous protagonistas, 
mirando cara o horizonte, cun caderno en branco e un 
lapis na man, disposto/a traballar. 

➙ Os contidos a traballar representan unha síntese 
dos incluídos nas distintas láminas....

• Vivenciación do espazo e achegamento á súa repre-
sentación de maneira intuitiva.

• Establecer vinculacións e relacións entre o que obser-
vamos e as distintas actividades humanas. 

• Expresar os seus sentimentos e opinións con respecto 
ao seu entorno inmediato.

GUÍA DO PROFESORADO EDUCACIÓN PRIMARIA 1º CICLO
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➙ Algunhas das actividades poderían ser...

1. En gran grupo, coa axuda das imaxes do conto e dos 
traballos feitos por eles/as realizar un repaso dos con-
tidos traballados.

2. Cada neno e nena debuxará a súa casa, onde destaca-
rá aqueles elementos que máis lle chamen a atención.

3. A contiuación, debuxarán a súa vivenda ideal para 
vivir, que terán que xustificar e explicar aos seus com-
pañeiros.

4. Pedirlle ao alumnado que exprese que é o que lle 
gustaría cambiar no seu entorno próximo, xustifican-
do a súa resposta.

➙ Outras alternativas:

5. Facer un collage-mural onde entre todo o alumnado 
represente “o seu espazo” ideal para vivir: edificios, 
espazos públicos, etc.

6. Cada estudante inventará un conto -que podemos 
gravar- sobre algo que lle pasou nun lugar imaxinario 
no que lle gustaría vivir.
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