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OBRADOIROS TRANSDISCIPLINARES
PARA EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA 2022
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Sementeira 1

TRIANGULANDO
Impartida por CREATECTURA
Para alumnado de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Desenvolvemento sustentable
Educación en artes
Número máximo de alumnado*: 30
Tempo de realización*:
1 sesión de entre 90 e 100 minutos
Posibles datas de realización:
21, 27 ou 28 de outubro
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 rapazas e rapaces 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.
As propostas poderán desenvolverse tanto nos espazos exteriores como nos interiores, en función
das necesidades de cada centro e as condicións metereolóxicas.
Obxectivos:
• Contribuír á instauración e consolidación de prácticas de desenvolvemento artístico e creativo nos
centros educativos e transformación metodolóxica das aulas.
• Fomentar o traballo transdisciplinar na aula.
• Sensibilizar á cativada, xuventude 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 nos centros educativos, atendendo ao 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 2

BOIS
Impartida por CREATECTURA
Para alumnado de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Desenvolvemento sustentable
Enfoque ecosocial
Número máximo de alumnado*: 30
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 minutos
Posibles datas de realización:
21, 24 ou 25 de novembro
Proponse unha sesión de xogo cooperativo. ” Bois” é un proxecto de construción con elementos
variados no que as pezas de madeira forman un papel protagonista, permitindo a creación e
desenvolvemento de construcións individuais que acabarán formando parte dunha gran construción
colectiva na que se representarán diferentes espazos habitables. O resultado da sesión será unha
gran maqueta colectiva na que as diferentes composicións se conecten entre elas.
Neste obradoiro instalaremos un tapiz central no que se desenvolverá a acción e, perimetralmente,
dispoñeremos os diferentes elementos e materiais que compoñerán as construcións.
A sementeira adaptarase á etapa educativa. En Infantil e Primaria o obradoiro céntrase no xogo de
construción e nunha pequena reflexión sobre a nosa contorna e as construcións que a ocupan. En
Secundaria e Bacharelato propoñerase un proxecto express da cidade utópica, realizando o deseño
e distribución sobre o lenzo e a posterior montaxe da maqueta. Ao remate realizarase unha reflexión
sobre o que crearon, recollendo ideas que lles permitan continuar co proxecto na aula.
Obxectivos:
• Reflexionar sobre a contorna e a nosa intervención coas contrucións que habitamos.
• Contribuír á instauración e consolidación de prácticas de desenvolvemento artístico e creativo nos
centros educativos 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 3

TRAZO, CORPO E MOVEMENTO
Impartida por CREATECTURA
Para alumnado de Educación Primaria,
Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Intervencións no espazo educativo
Desenvolvemento sustentable
Educación en artes
Número máximo de alumnado*: 30
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 minutos
Posibles datas de realización:
10, 11 ou 14 de novembro
Sementeira baseada na experiencia formativa de Createctura co proxecto artístico Segni mossi.
Pártese do movemento e o trazo como inspiración para a creación artística.
Realizamos infinidade de movementos corporais ao longo do día sen nin sequera ser conscientes
dese rastro invisible que deixamos en cada un deles. E se puidésemos rexistralos?
Conectando o noso danzar corporal e as calidades expresivas do trazo atoparemos formas
espontáneas que descubrirán o universo creativo de cada participante.
Obxectivos:
• Valorar o signo e liberalo.
• Gañar confianza no uso do noso corpo como ferramenta comunicativa.
• Explorar a conexión entre as calidades expresivas do movemento corporal e o trazo.
• Considerar a experimentación como método de traballo.
• Darlle valor ao proceso creativo máis que no resultado.
• Desenvolver a capacidade de participar en actividades grupais.
• Gañar confianza en si mesmo e nos demais.
• Estimular o pensamento crítico e o sentimento estético.

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 4

TRANSFORMA A TÚA AULA
Impartida por CREATECTURA
Para alumnado de Educación Primaria,
Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Intervencións no espazo educativo
Arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Número máximo de alumnado*: 30
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 minutos
Posibles datas de realización:
28 ou 29 de novembro, ou 2 de decembro
Gústanos a nosa aula? Poderiamos facela máis amable e práctica? Axústase o deseño da nosa aula ás
necesidades do alumnado?
Nesta Sementeira queremos reflexionar sobre o potencial do deseño de espazos para a aprendizaxe
e a necesidade da súa transformación, da man das persoas que a habitan, para crear con elas
espazos que fomenten a creatividade e respecten a diversidade. Xerar novos imaxinarios na escola
a través da configuración de espazos e analizar a influencia da luz na dinámicas da aula. Facerlles,
ademais, protagonistas da transformación da súa aula.
Obxectivos:
• Xerar novos espazos de aprendizaxe e experimentación en diferentes contextos.
• Reflexionar sobre o potencial do deseño de espazos para a aprendizaxe.
• Diversificar materiais e propostas na día a día da aula.
• Explorar o uso da luz para crear aulas máis amables.

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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S e m e n t e i r a s 5A, 5B, 5C, 5D e 5E

PROCESOS E FORMAS NA CIDADE / VILA
5 OBRADOIROS*
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Identidade territorial e paisaxe
Tempo de realización:
Variable segundo obradoiro
Número máximo de alumnado:
Variable segundo obradoiro
Posibles datas de realización:
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 5A.
Sementeira 5B.
Sementeira 5C.
Sementeira 5D.
Sementeira 5E.

PROCESOS NA CIDADE OU VILA.
Detectives na rúa: a evolución das formas no tempo.
FORMAS NA CIDADE OU VILA
Reelaborando a paisaxe urbana: morfoloxía da cidade ou vila e a súa percepción.
PROCESOS NA CIDADE OU VILA
Debuxa o teu barrio: habitar, desprazarse, traballar, gozar do tempo de lecer.
PROCESOS NA CIDADE OU VILA
Redes ocultas: os fluxos de persoas, materias, enerxías e ideas.
FORMAS NA CIDADE OU VILA
Construír cos sentidos: o ambiente urbano.

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

+34 676 033 121
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Sementeira 5A

PROCESOS NA CIDADE OU VILA
DETECTIVES NA RÚA
A EVOLUCIÓN DAS FORMAS NO TEMPO
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Infantil, Primaria e Secundaria
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Patrimonio
Identidade territorial e paisaxe
Número máximo de alumnado*:
30 nenas e nenos
Tempo de realización*:
1 sesión de 2h 30ʼ
Posibles datas de realización:
17, 24 ou 31 de outubro
Os lugares que habitamos reúnen os tempos vividos por centos de xeracións pasadas, acumulados en
estratos as pegadas de galaicos (castros), romanos, señores feudais (casco histórico), comerciantes,
burgueses (o ensanche) e tecnócratas do século XX (expansión).
Esta Sementeira propón a visita a un fragmento da vila/cidade próximo ao centro educativo (casco
histórico, verea vella, ensanche, área suburbana ...) para observar con atención as pistas que todas
as culturas deixaron no espazo. Explicarase 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

COORDINACIÓN DAS ACTIVIDADES
S ABEL A G IRÓN G ESTEIR A
PROXECTOTERRA . ACTIVIDADES@COAG . ES

+34 676 033 121
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Sementeira 5B

FORMAS NA CIDADE OU VILA
REELABORANDO A PAISAXE URBANA
MORFOLOXÍA DA CIDADE OU VILA E A SÚA PERCEPCIÓN
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Primaria e Secundaria
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 30
Tempo de realización*:
1 sesión de 2h 30ʼ
Posibles datas de realización:
3, 4, ou 11 de novembro
A cidade/vila configura unha estrutura ordenada onde os puntos son os centros dende os que se
organizan as funcións e os significados (símbolos e nodos de actividade: colexios, centros de saúde,
igrexas, parques, equipamentos deportivos, ...), as liñas trazan unhas redes que comunican os puntos
(estradas, rúas, sendas, canles, ...), e os tecidos cubren os espazos entre elas (barrios, polígonos
industriais, zonas verdes, ...). As relacións establecidas entre lugar, viario, parcela e edificación definen
modelos morfolóxicos diversos nos que a transición entre o espazo público e o privado matiza as
súas caraterísticas.
A actividade presenta as seguintes partes:
Parte 1. Explicación dos contidos da actividade: A explicación dos sistemas que compoñen a cidade/
vila (rede viaria, equipamentos, zonas verdes, tecidos). Estudo da percepción do espazo urbano a
partir da imaxe da cidade, esquematizada en base aos elementos definidos polo profesor K. Lynch:
vías, bordes, barrios, nodos e fitos.
Parte 2. Construción dunha maqueta esquemática da vila ou cidade, a modo de collague. Sobre
unha base co plano topográfico engadiranse as formas e volumes mais característicos, así coma
os elementos que constitúen as referencias que constrúen o mapa mental. Traballarase tamén a
microtoponimia.
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

COORDINACIÓN DAS ACTIVIDADES
S ABEL A G IRÓN G ESTEIR A
PROXECTOTERRA . ACTIVIDADES@COAG . ES

+34 676 033 121
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Sementeira 5C

PROCESOS NA CIDADE OU VILA
DEBUXA O TEU BARRIOHABITAR, DESPRAZARSE,
TRABALLAR, GOZAR DO TEMPO DE LECER
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Primaria e Secundaria
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 30
Tempo de realización*:
1 sesión de 2h 30ʼ
Posibles datas de realización:
10, 17 ou 28 de novembro
A cidade ou vila pode explicarse tamén a partir dos usos que se realizan nela, analizando os espazos
que os acollen e fan posible. A consideración por separado de cada función (habitar, traballar, circular
e ocio), tal como quedaran clasificadas na carta de Atenas, permite comprender as relacións mais
complexas que estas funcións establecen entre si e cos espazos urbanos. O urbanismo sustentable
fomenta a mistura dos usos, a proximidade de equipamentos e comercios, os percorridos peonís, o
uso do transporte público e a complexidade e integración social.
No obradoiro explícase como se organizaron os usos nas cidades ao longo do tempo e se fai unha
análise de como están actualmente organizados os principais usos da cidade e do barrio no que
se localiza o centro de ensino. Exponse información para recoñecer 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, o polígono de bloques, os rañaceos...), as distintas tipoloxías de vías que
entretecen a rede de mobilidade, a maior ou menor especificidade dos espazos de traballo e a trama
de parques e espazos libres. Ademáis reflexiónase sobre os ecosistemas urbanos e os usos que destes
espazos fan o resto de organismos que tamén habitan na cidade.
Na segunda parte do obradoiro cadaquén fará unha representación dun fragmento de cidade ou vila,
tomando como referencia o camiño polo que se despraza todos os dias e sinalando os usos que nel
acontecen. Finalmente, realizarase unha composición máis abstracta dos usos indicados e elaborarase
un mural a partir do solape de todas as pezas, asimilando a cidade á suma dos seus barrios.
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

COORDINACIÓN DAS ACTIVIDADES
S ABEL A G IRÓN G ESTEIR A
PROXECTOTERRA . ACTIVIDADES@COAG . ES

+34 676 033 121
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Sementeira 5D

PROCESOS NA CIDADE OU VILA
REDES OCULTAS
OS FLUXOS DE PERSOAS, MATERIAS, ENERXÍAS E IDEAS
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Primaria e Secundaria
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 30
Tempo de realización*:
1 sesión de 2h 30ʼ
Posibles datas de realización:
7, 14 ou 21 de novembro
O conxunto de formas que integran a cidade actívase e cobra vida grazas ao tránsito de persoas,
materia e ideas ao longo de artérias que o atravesan. Marañas de vías, pasadizos e canles discorren
entre os edificios, ás veces ocultos no subsolo, para garantir o suministro de mercadorías, auga, luz,
mensaxes...
Esta Sementeira pretende facer tanxible este conxunto de elementos e liñas ocultas que constitúen
o soporte do nivel de vida contemporáneo. Para isto proponse seguir un percorrido que se inicia no
centro escolar en dirección aos puntos mais próximos das infraestructuras urbanas (depósito de auga,
depuradora, centros de transfomación de electricidade de media a baixa tensión, ...), indicando no
traxecto os elementos visibles destas redes (tapas de rexistros de alcantarillado, suministro de auga
potable, electricidade telecomunicacións; contedores para a recollida de lixo, antenas, ...). Tamén
se traballarán temas de vialidade, produción e distribución de enerxía renovable, o ciclo da auga e
mesmo dos espazos tradicionais e actuais para o intercambio de ideas (adro da igrexa, campo da
feira, as prazas, ...).
Ao rematar o alumnado elaborará unha cartografía do percorrido, esbozando un diagrama cos
elementos atopados na marcha e sinalando o suceder do tempo experimentado de xeito individual.
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

COORDINACIÓN DAS ACTIVIDADES
S ABEL A G IRÓN G ESTEIR A
PROXECTOTERRA . ACTIVIDADES@COAG . ES

+34 676 033 121
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COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

Sementeira 5E

FORMAS NA CIDADE OU VILA
CONSTRUÍR COS SENTIDOS
O AMBIENTE URBANO
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Infantil, Primaria e Secundaria
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 30
Tempo de realización*:
1 sesión de 2h 30ʼ
Posibles datas de realización:
21, 27 ou 28 de outubro
O medio que nos rodea inflúe en continuamente na nosa conduta e estado de ánimo, determinando
a interacción máis ou menos positiva entre o individuo e o espazo que habita. Esta relación é
especialmente intensa e determinadora durante a infancia, cando a crianza recoñece o entorno desde
a experimentación e constrúe a súa identidade social nos espazos de uso cotián. Pensar espazos para
habitar que sexan amables, acolledores, flexibles e de escala apropiada, conduce a imaxinar un modo
de vida enriquecedor, san e en equilbro co medioambiente.
Esta Sementeira consta das seguintes actividades:
1. Explicación sobre a percepción da paisaxe urbana, apoiándose nas ilustracións de cidade que
aparecen en contos universais.
2. Elaboración dun primeiro debuxo que representa unha cidade imaxinaria.
3. Exposición con imaxes dos factores que producen un ambiente agradable nos espazos da cidade.
Para elo analizaranse 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
ou lugar, a consonancia dos materiais, o son, a temperatura, as cousas ao redor, os graos de
intimidade, a relación exterior-interior, a idea de movemento, e a luz sobre as cousas. Traballarase
para cada punto con exemplos de arquitectura e de espazos exteriores rurais ou urbanos.
4. O alumnado comporá fragmentos dunha cidade estampando con figuras de madeira sobre un
papel. Logo unirán todos os anacos sobre un panel facendo unha cidade con edificios, barrios e
rúas.
5. Pediráselle ao alumnado que ambiente a cidade, que creen a súa atmosfera. Para isto poderán
empregar figuras recortadas de árbores e persoas, e debuxar tamén novos elementos.
6. 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
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Sementeira 6

O MUNDO MUDA
Impartida por Colectivo Re.Creo
Para alumnado de
Educación Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e Paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Enfoque ecosocial
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 30
Tempo de realización*:
1 sesión de 2 horas e media
Posibles datas de realización:
18, 24 ou 25 de novembro
O século XXI afronta situacións extremas que se teñen acentuado nos últimos anos e ás que as
novas xeracións deberán buscar solucións comprometidas, viables e novedosas. A concentración da
poboación nas cidades, o esgotamento dos recursos naturais e o cambio inminente das condicións
climáticas fan necesaria a definición de novos modelos de habitar planeados a escala territorial que,
ademais de albergar os modos de vida coñecidos, imaxinen e xeneren espazos para o futuro próximo.
No panorama mundial, onde cada comunidade se prepara para poder mellorar a calidade de vida
da cidadanía, Galicia debe apostar pola posta en valor dos seus bens máis valiosos: a diversidade de
paisaxes, a riqueza de recursos e o capital humano. Se ben a súa posición no extremo de Europa grava
a accesibilidade aos nodos centrais de desenvolvemento económico, este relativo afastamento dentro
dunha globalidade xeneralizada, ten permitido ata agora a preservación de amplos espazos naturais e
produtivos, con poboamentos e estruturas de singular identidade cultural.
Neste contexto, proponse o recoñecemento do entorno, con especial atención ás relacións que o
alumnado establece con estes lugares nas súas rutinas, e pretende suscitar a imaxinación de espazos e
sistemas para acoller modos de vida que elas e eles sintan desexables.
Partes desta Sementeira: 0. Cuestionario previo - información da situación global e preguntas sobre o
uso cotián que se fai do territorio próximo. 1. Mostra de mundos posibles a partir de distopías e utopías
creadas en videoxogos e de proxectos contemporáneos de ordenación territorial. 2. Análise de elementos
que caracterizan o modo de vida da área xeográfica e funcional do centro educativo (espazos para a
actividade económica -sector primario, de transformación e de servizos-, para a residencia - tipoloxías
e densidades-, para a mobilidade, para a relación social e para a produción, transporte e suministro de
enerxía e outros servizos urbanísticos). 3. Recoñecemento dos rasgos característicos da estructura urbana
e paisaxística da rexión. 4. Proposta de ideas de cambio de modos de vida e os espazos necesarios para
acollelos. 5. Representación das propostas con diagramas, debuxos, collages ou maquetas.

Contacto: somozamedinamarta@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 7

CHEGA SÓ COA RECICLAXE?
Impartida por Outonía S. Coop. Galega
Para alumnado de
Educación Primaria
Temáticas:
Desenvolvemento sustentable
Enfoque ecosocial
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 min
Posibles datas de realización:
23, 24 ou 30 de novembro
A idea parte dun proxecto de educación ambiental e promoción da cultura da sustentabilidade
dirixido á mocidade. A planificación estratéxica da actividade 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 desta Sementeira
é centrármonos no incremento da conciencia crítica arredor das problemáticas socioambientais
mediante a cultura decrecentista. Para iso, realizarase 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:
• Soberanía alimentaria
• Comercio xusto
• Residuos
• Crise ecosocial
• As 3R analizadas dende o decrecemento coma paradigma
• As redes comunitarias: o colectivo como freo ao deterioro ambiental

Contacto: info@outoniacoop.gal
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 8

O DEREITO AO RURAL: CATRO ELEMENTOS
Impartida por Outonía S. Coop. Galega
Para alumnado de
Educación Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Identidade territorial e paisaxe
Dereito ao hábitat
Desenvolvemento sustentable
Enfoque ecosocial
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25
Tempo de realización*:
Mínimo 1 sesión de 100 min
Posibles datas de realización:
16, 17 ou 18 de novembro
En 1968 Henri Lefebvre acuña o concepto do “dereito á cidade” para evidenciar como a cidade se
converte nunha mercancía ao servizo do capital. A proposta é rescatar a cidade para quen a constrúe:
as súas habitantes, e facer desta “un escenario de encontro” para a construción da vida colectiva.
Partindo deste “dereito á cidade” para falar do “dereito ao rural” como un espazo que é máis que un
mero produtor a servizo e demanda das cidades. Lonxe de propor unha clásica dicotomía cidaderural, falaremos de codependencia, de cooperación e tamén de procesos de expulsión que poñen en
crise a vida cotiá e a sostibilidade da vida. O obradoiro constará de tres partes:
Parte 1. Coñecemos o dereito á cidade e formulamos unha pregunta: onde está o dereito ao rural?
Parte 2. A través do traballo colaborativo e de técnicas de traballo grupal coñecemos os procesos de
expulsión do rural a través dos catro elementos:
Aire: invasión eólica
Lume: os incendios
Terra: produción de alimentos
Auga: encoros
Parte 3.Construír o dereito ao rural mediante as accións directas non violentas.
Que papel ten a cidadanía na denuncia e reivindicación do territorio? De que maneira podemos
facelo? A través de diferentes experiencias e relatos de persoas que se atopan comprometidas co
“dereito ao rural” búscase ofertar referentes ao alumnado para que poidan construír propostas para
acadalo.
Obxectivo: Coñecer e reflexionar sobre o dereito ao rural e dotalo de contido de xeito participativo,
crítico e lúdico.
Metodoloxía socio-afectiva evitando a exposición de contidos xerárquica e buscando a produción de
coñecementos conxunta, empregando técnicas artísticas e creativas para facilitar a expresión das ideas.
Contacto: info@outoniacoop.gal
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 9

DE ONDE VÉN O QUE CONSUMIMOS?
Impartida por Outonía S. Coop. Galega
Para alumnado de
Educación Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Dereito ao hábitat
Desenvolvemento sustentable
Enfoque ecosocial
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25
Tempo de realización*:
Mínimo 1 sesión de 100 min
Posibles datas de realización:
10, 11 ou 15 de novembro
Todos os días pasan polas nosas mans obxectos e produtos que se tornan “indispensables” para nós.
Levantámonos co son da alarma do móbil, quentamos o leite no microondas, vestímonos coa roupa
que mercamos a grandes marcas internacionais, estudamos no ordenador, etc. Somos conscientes de
que hai detrás do que consumimos?
Neste Sementeira reflexionarase sobre esta e outras cuestións grazas a unha mestura de técnicas
que nos axudan a tomar conciencia do lugar que ocupamos no mundo (de consumo), e por medio
de metodoloxías socio-afectivas, de xeito que as diferentes actividades e propostas orientan ao
alumnado a través da seguinte secuencia: vivir - reflexionar - teorizar - para que?.
Obxectivos:
• Favorecer a toma de conciencia do alumnado sobre a crise ecosocial á que nos enfrontamos.
• Realizar un exercicio de responsabilidade individual e colectiva ante o declive ambiental.
• Construír alternativas sociocomunitarias para dar resposta ás problemáticas abordadas mediante
a toma de conciencia crítica sobre os nosos hábitos de consumo.
O obradoiro organízase en torno a unha serie de actividades:
• Presentación dos contidos chave: crise ecosocial, consumismo e decrecemento.
• Busca de información autónoma e colaborativa a partir de códigos QR.
• Galería de problemáticas en relación á industria téxtil, novas tecnoloxías e alimentación.
• Dinámica “a máquina” como exercicio corporal para construír grupalmente unha alternativa á
problemática vista.
• Debate e posta en común do senti-pensado en relación a nós como consumidoras, á nosa
responsabilidade.
Durante as distintas actividades o alumnado coñecerá as grandes problemáticas ambientais dende un
plano racional pero tamén emocional: cal é a problemática? que historia hai detrás? que sentimentos
experimento?
Contacto: info@outoniacoop.gal
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeiras 10A e 10B

DIOLAB
Impartida por Outonía S. Coop. Galega
Para alumnado de Educación Primaria,
Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Identidade territorial e paisaxe
Dereito ao hábitat
Desenvolvemento sustentable
Enfoque ecosocial
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 min. ou 1 sesión de 150 min.
Posibles datas de realización:
21, 22 ou 23 de novembro
Entendendo o diorama como a construción dunha escena,permítenos diversas técnicas de arte plástica.
Nesta proposta, deseñada a partir das propostas artísticas do colectivo Escola Imaxinada, fusiónanse as
artes visuais coas p roblemáticas ambientais e a educación emocional.
Mediante imaxes presentarase ao alumnado a incrible historia da Illa de Pascua e dos seus habitantes:
os moais. Como chegaron alí? Como se construíron? Quen o fixo? Por que? E como chega a illa ao
colapso? Todas estas incógnitas serán as que se vaian desvelando mentres descubrimos a grande
lección ecolóxica que nos deixa a historia desta lonxana illa.
Sementeira 10A. DioLAB Tinta - 1 sesión de 150 minutos
Para esta modalidade precísase máis tempo para o secado pero tamén é a que nos deixa resultados
máis impresionantes (coma os da imaxe). Mediante manchas de tinta e tintes naturais cada persoa
construirá a representación da súa illa de Pascua. Escenarios e personaxes serán abstractos e máxicos e
irán tomando forma e sentido en función da interpretación do alumnado.
Sementeira 10B. DioLAB Textura - 1 sesión de 100 minutos
Para esta opción evítanse as tintas e empréganse as texturas. Mediante carbonciño, papeis e a técnica
do “frottage” que consiste en colocar un papel enriba dun obxecto (p. ex. unha pedra) conséguese a
impresión de que o papel atrape a súa forma e textura. Desta maneira o alumnado irá construíndo xuntando formas e texturas - os diferentes elementos do diorama.
Tanto na modalidade A coma B a pregunta é: que representar? Aquilo que lles chamara a atención da
historia, as emocións que transitaron as distintas implicadas, ou as que transitaron como espectadoras. E
se nos fixamos nas aves? Ou nas árbores? Non hai límites nin premisas, hai un mundo de posibilidades.
Por último compártense os dioramas creados e as reflexións e comparacións arredor do que a historia
da illa de Pascua nos deixa e sobre o tipo de materiais empregados.
Contacto: info@outoniacoop.gal
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 11

ACCIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA
Impartida por Ladislau da Regueira
Para alumnado de
2º ciclo de Secundaria e 1º de Bacharelato
Temáticas:
Educación en artes
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 30
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 min
Posibles datas de realización:
7, 8 ou 9 de novembro
O obxectivo desta Sementeira é achegar ao alunmado a Práctica da Arte dende unha atitude LIBRE,
VITAL e CONSCIÉNTE, tendo como Leitmotiv principal COIDEMOS Á TERRA: QUEREMOS FUTURO
[Fraxilidade dos Sistemas Naturais, Pegada Ecolóxica, Sostenibilidade, 4Erres, ... Decrecemento].
A primeira sesión desta Sementeira consiste nunha pequena preparación, lúdica e sinxela para o
alumnado: veñen, discuten e analizan dende a Arte Conceptual dos 1960ʼs (“One and Three Chairs”,
1965, J Kusuth) até o Renascimento Alemán (“Adam und Eva”, 1507, A Dürer); realizan unha obra de
arte colectiva (Cadavre Esquix) e se introducen con certa fondura na técnica do Assemnlage, través
da analise dunha escultura presente e un vídeo.
Esta Sementeira inclúe a 1ª sesión dun ciclo total de 5, que se poderían completar se ao centro lle
interesa seguir afondando na temática. As seguintes sesións correrían a cargo do centro, alén desta
convocatoria das Sementeiras de ProxectoTERRA, previo acordo co responsable deste obradoiro,
Ladislau da Regueira. Nas seguintes sesións abordaríase a elaboración, preparación e montaxe das
correspondentes Assemblages polas equipas (sesións 2, 3 e 4) e a montaxe das esculturas e da
EXPO (sesión 5). Outras accións posteriores poderían ser a proxección da documentación visual do
desenvolvimento desta A_A_C e materiais de reforzo da idea CIDEMOS Á TERRA: QUEREMOS FUTURO,
ou a inauguración da EXPO, cunha sorte de “visitas guiadas” tanto polo profesorado do propio centro
como da rapazada implicada no proxeto, onde algunhas das autorías puidesen explicar as súas obras
(significado, elaboración do significante, necesidade urxente de cuidar o Planeta, anecdotario...).
Contidos: valorización da expresión e dos sentimentos fronte a habilidade técnica e manual, sen que
haxa un confrontamento entre elas; a Arte Contemporánea, idea e realización, a técnica da Assemblage
como idónea para a materialización deste obradoiro, explicación do proxeto de arte a desenvolver,
accións, equipas, recollida do material principal, refugallos da atividade humana na Natureza.
Contacto: ladislaudaregueira@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 12

NO TERRITORIO
O ESENCIAL ÁS VECES NON SE VE
Impartida por
Laura Rey Rico y Carlos A. Fernández Balado
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Temática:
Arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Identidade territorial e paisaxe
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
Tempo de realización*:
Infantil: 2 sesións de 25 min cun descanso
no medio; Primaria: 1 sesión de 50 min
Posibles datas de realización:
11 ou 25 de novembro, ou 2 de decembro
O obxectivo xeral desta Sementeira céntrase en adquirir coñecemento do territorio que nos rodea,
principalmente no referente á sua organización ou planificación, sen esquecer en ningún momento o que
perciben os nosos sentidos en cada lugar, converténdose este nun espazo a amar, a odiar ou a deixarnos
indiferentes.
No territorio, as cousas verdadeiramente importantes, ás veces, non se ven.
Dicía o principiño:
“Esto que vexo aquí non é máis cunha corteza. O verdadeiramente importante é
invisible”.
“Aquí está o meu segredo, que non pode ser máis simple: só co corazón se pode ver
ben. O esencial é invisible ós ollos”.
O Principiño. Antoine de Saint-Exupery
Cada sesión se organiza tomando como fío conductor a historia de aventuras de Gaia y Urbis, na que
aparecerán distintos misterios. As nenas e nenos converteranse en arquitectas exploradoras do territorio.
Fomentarase a observación, a análise, a proposta de ideas, o debate, a capacidade crítica e a resolución
de problemas. A partir de todo ese estudo, proporanse varias vías de actuación individualmente ou en
grupos sobre distintas parcelas. Unha vez expostas todas as actuacións xuntaranse a modo de puzzle
formando un “plano”, será entón cando saian a luz algúns problemas que non parecían importantes cando
só tiñamos en conta as parcelas de forma individual e non formaban parte dun mesmo conxunto.
Descubrirán así que a planificación ou organización do territorio é fundamental, que é unha cousa de
todos e todas, que é importante ter en conta os nosos intereses ou necesidades e, sobre todo, os intereses
e necesidades da sociedade coma conxunto.”
Contacto: laurareyrico@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 13

TERRITORIOS CREATIVOS:
PAISAXE E SOSTIBILIDADE
Impartida por Taller Abierto
Para alumnado de
4º, 5º e 6º de Educación Primaria
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
Tempo de realización*:
1 sesión de 50 min
Posibles datas de realización:
18 de outubro, 3 ou 14 de novembro
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 e o coñecemento da paisaxe son fundamentais 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
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Sementeira 14

CONSTRUÍNDO A PAISAXE
Impartida por LOTO Arquitectura
Para alumnado de Educación Primaria,
Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Dereito ao hábitat
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*: 25
Tempo de realización*:
1 sesión de 90 minutos
Posibles datas de realización:
4, 7 ou 28 de novembro
A Sementeira 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)
descifrando as distintas xeomorfoloxías de terreo, climas, materias primas dispoñibles, tipoloxías de
arquitectura vernácula, oficios, comercio ou coidado do medio ambiente, adaptando a escala dos
contidos aos distintos niveis do alumnado.
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 e desenvólvese 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 que dará lugar a un
espazo de reflexión e debate.

Contacto: mesturasespazo@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 15

ARQUITECTURA E MOVEMENTO
Impartida por
Samuel Galán Aira - Lonely driverz
Para alumnado de
Educación Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Educación en artes
Número máximo de alumnado*:
Desde 10 até 25
Tempo de realización*:
Desde 50 minutos até 4 horas
Posibles datas de realización:
18 de outubro, 8 ou 14 de novembro
Nesta Sementeria tratarase a relación da arquitectura con danzas urbanas coma o breaking ou
o hip hop. Ensinarase non só a bailar, senón tamén a crear estruturas e traballar sobre conceptos
arquitectónicos básicos.
Achegaranse conceptos teóricos coma o vocabulario relativo a elementos estruturais (piares,
bóvedas, cúpulas...) ao corpo humano, como os brazos se usan de maneiras similares no que, por
exemplo en breaking se coñece como freezes: posturas máis arriscadas que funcionan grazas ao
equilibro, os puntos de apoio ou triangulacións.
Na primeira parte, tomando como base o contexto socio-cultural e político das danzas urbanas
(Nova York, movemento racial, apagón do 77, crack económico...), abordarase unha iniciación ao
breaking e ao Hip Hop, ao tempo que se van introducindo conceptos de arquitectura. Relacionarase
a escultura ou a arquitectura das culturas clásicas coa súa influencia no movemento. Nunha segunda
parte (sesións maiores de 50 minutos) seguirase avanzando na historia da arte até a Idade Moderna
e Contemporánea, animando ao alumnado a buscar os seus propios referentes e transformalos ao
movimiento.
En sesións máis extensas poden chegar a abordarse outras técnicas de expresión coma o debuxo
ao natural, baseado nas estruturas corporais creadas. En todo caso, o obradoiro pode tratar
de introducir os conceptos que ao profesorado lle interese que se traballen, previo acordo co
responsable desta Sementeira, Samuel Galán.

Contacto: samuel.galan.aira@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 16

OBRADOIROS CIENTÍFICOS E SENSORIAIS SOBRE
MATERIAIS E CONSTRUCCIÓN NATURAL
Impartida por
SeteOitavas S. Coop. Galega
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
Desde 1 até 25
Tempo de realización*:
1 ou 2 sesións de 50 minutos
Posibles datas de realización:
27 de outubro, ou 3 ou 10 de novembro
Cantas cores ten a terra? Como soa a diferenza entre area e limo? Como son as especies vexetais que
usamos para construír?
Centrados na percepción e na sensación, no tacto e no olfacto, sentidos que habitualmente temos
máis esquecidos, e sen esquecernos da vista, esta Sementeira busca descubrir novas sensacións a
través da descuberta dos materiais naturais.
O obradoiro estrutúrase en dúas partes. Na primeira, tras a presentación da actividade e das
persoas participantes, manipularanse, tocando e sentindo diversos materiais de orixe natural cos
“outros sentidos”. Despois continuaremos cunha aproximación visual aos mesmos Por último os
compararemos, sempre dentro da mesma lóxica manipulativa con outros materiais convencionais,
destacando algunhas propiedades de ambos tipos. Como conclusións e resultados terá lugar unha
última parte centrada nas sensacións que producidas.
SeteOitavas é unha cooperativa formada por profesionais da arquitectura e do urbanismo que realiza
itinerarios para a creación e a descuberta dos materiais naturais en centros educativos e espazos
asociativos.

Contacto: alejandro@seteoitavas.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

Sementeira 17

OBRADOIROS CIENTÍFICOS SOBRE
MATERIAIS E CONSTRUCCIÓN NATURAL
Impartida por
SeteOitavas S. Coop. Galega
Para alumnado de
Educación Primaria (3ºciclo) e Secundaria
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Patrimonio
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
Desde 1 até 25
Tempo de realización*:
1 ou 2 sesións de 50 minutos
Posibles datas de realización:
9, 16 ou 23 de novembro
Por que cando construímos podemos modelar con barro e non con area? Cales son as forzas e
as interaccións que se producen entre as partículas? Por que a terra pega cando ten auga? Como
funcionan os cementos e as cales? E coas pedras?
Esta Sementeira céntrase na aplicación práctica dos saberes teóricos da escola para coñecer a
construción natural e o patrimonio, a través de experimentos con materiais da realidade da contorna.
Orientados a segundo ciclo de primaria e a secundaria.
O obradoiro estrutúrase en dúas partes nas que, tras a presentación da actividade e das persoas
participantes, realizaranse diferentes experimentacións nun xogo de preguntas e respostas sobre
as propiedades dos materiais, onde as respostas sempre as dará a propia experimentación que
realicemos, coñecendo a estrutura das particulas que forman a terra, a interacción das arxilas
ou os cementos,... O resultado permitirá respostar a preguntas téoricas dos materiais a través de
experiencias prácticas e manipulativas do propio alumnado.

Contacto: alejandro@seteoitavas.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 18

TAPIA, UNHA CONSTRUCIÓN
NATURAL E PATRIMONIAL
Impartida por
SeteOitavas S. Coop. Galega
Para alumnado de Educación Primaria,
Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Patrimonio
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
Entre 10 e 15
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 minutos
Posibles datas de realización:
17 ou 24 novembro, ou 1 decembro
Na comarca da Terra de Lemos existen antigas construcións realizadas con tapia (terra apisonada),
únicas en Galicia, que están en perigo de desaparición. Neste obradoiro descubrimos como e por
qué podemos construir con terra nesta zona de Galicia e cales son as forzas e as interaccións entre as
partículas que permiten que a terra se cohesione. Así mesmo descubrimos un interesante patrimonio
da comarca que ten moito de material ecolóxico.
Esta Sementeira céntrase na aplicación práctica dos saberes teóricos da escola para coñecer a
construción natural e o patrimonio da nosa contorna. A través de experimentos con materiais da
realidade da contorna.
O obradoiro estrutúrase nunha sesión dobre na que, trala presentación da actividade e das persoas
participantes, realizarase unha aproximación ao patrimonio en tapia da comarca, continuando con
diversas experiencias prácticas que permitan entender como é posible construír muros de terra a
través do estudo do material e da súas propiedades, de forma práctica e manipulativa por parte do
alumnado.

Contacto: alejandro@seteoitavas.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 19

ANIMAIS ARQUITECTOS
Impartida por
T R E E S _ Ecosistemas
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
25 nenas e nenos
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 minutos
Posibles datas de realización:
18 ou 27 de outubro, ou 15 de novembro
Os animais son mestres construtores que, ao longo da historia, nos mostraron a súa creatividade
e o seu enxeño a través de formas marabillosas e materiais con propiedades incribles (como a
elasticidade e resistencia da tea dunha araña) que aínda a día de hoxe non conseguimos superar.
A través das súas construcións, nesta Sementeira descubriremos como a forma responde á función,
como aplicar e optimizar os materiais do lugar, como estes materiais determinan e condicionan
unhas xeometrías concretas,…
Coñecéndoos e observando as súas obras aprenderemos principios fundamentais da arquitectura.
Unha vez comprendido isto, converterémonos en arquitectas e arquitectos. Elixiremos animais
da nosa contorna próxima, analizaremos as súas características e, a través dunha obra plástica,
deseñaremos a súa gorida.
T R E E S _ Ecosistemas, é un Proxecto de Transformación e Innovación Pedagóxica que nace do
desexo de reconectarnos coas nosas contornas, cos nosos espazos de vida.
Esta reconexión materialízase a través de PROXECTOS PARTICIPATIVOS de TRANSFORMACIÓN e
RENATURALIZACIÓN dos espazos baseándonos en tres piares a NATUREZA, a ARQUITECTURA e a
PEDAGOXÍA.

Contacto: trees.ecosistemas@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 20

ARQUITECTURA E CORPO
O ESPAZO COMO PEL
Impartida por
T R E E S _ Ecosistemas
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Temáticas:
Intervencións no espazo educativo
Educación en arquitectura e urbanismo
Desenvolvemento sustentable
Educación en artes
Número máximo de alumnado*:
25 nenas e nenos
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 minutos
Posibles datas de realización:
17 ou 25 de outubro, ou 10 de novembro
Nesta Sementeira traballarase sobre a relación entre o espazo e o corpo desde dous aspectos, un
referente á escala e outro referente aos elementos que o conforman.
Comezaremos descubrindo como o corpo humano foi e é a medida sobre a que construír os nosos
espazos.
A conciencia sobre o noso corpo e as súas proporcións axudounos a dar escala ás nosas
construcións.
Na segunda parte atoparemos as similitudes que hai entre os sistemas que conforman as
construcións que habitamos e os que temos no noso corpo. Observar e construír o espazo a partir
do noso propio corpo axúdanos a entender o espazo que habitamos e a ter maior coñecemento de
nós mesmas.
Por último, deseñaremos un elemento arquitectónico partindo destas dúas aprendizaxes a través
dunha intervención artística.

Contacto: trees.ecosistemas@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeiras 21A, 21B e 21C

TransFORMÁNDONOS
A NOSA VILA/CIDADE...
O NOSO CENTRO... A NOSA AULA
Impartida por
T R E E S _ Ecosistemas
Para alumnado de Educación Primaria,
Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Intervencións no espazo educativo,
Educación en arquitectura e urbanismo,
Desenvolvemento sustentable,
Dereito ao hábitat, Enfoque ecosocial,
Educación en artes
Tempo de realización:
Sesións de 100 minutos
Número máximo de alumnado:
25
Posibles datas de realización:
Variables segundo obradoiro
Nestas tres Sementeiras achegarémonos aos nosos espazos coñecidos a modo de zoom: a cidade
ou vila, o centro educativo e a aula. O obxectivo é coñecer as nosas contornas e vincularnos a elas a
través da súa transformación.
A participación da Infancia e a Adolescencia é un dereito recoñecido xa desde a firma, en 1989, da
Convención sobre os Dereitos do Neno é un tratado internacional das Nacións Unidas.
De feito, é un dos 4 principios sobre os que se establece:
• A non discriminación.
• A primacía do interese superior de menor
• A garantía da supervivencia e o pleno desenvolvemento
• A participación infantil
Partindo da análise da consecución destes principios e dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible,
aprenderemos a ler e a propoñer sobre os nosos espazos con ferramentas da arquitectura e o
urbanismo.
A través dunha metodoloxía práctica e colaborativa, daremos significado a contidos de currículo,
traballaremos as competencias chave pero, sobre todo, gozaremos de espazo e tempo para escoitar
as súas voces no que aos seus espazos de vida se refire.
Os tres obradoiros poden realizarse de maneira independente ou consecutiva, de modo que se
algún centro desexa realizar máis de un, pode acordalo coa responsable da iniciativa, fóra desta
convocatoria das Sementeiras de ProxectoTERRA.

Contacto: trees.ecosistemas@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 21A

TransFORMÁNDONOS... A NOSA VILA/CIDADE
Impartida por
T R E E S _ Ecosistemas
Para alumnado de Educación Primaria,
Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Educación en arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Desenvolvemento sustentable
Enfoque ecosocial
Tempo de realización:
1 sesión de 100 minutos
Número máximo de alumnado:
25
Posibles datas de realización:
3, 22 ou 29 de novembro
“As cidades deben cambiar escoitando a opinión da infancia.” Francesco Tonucci
Partiremos da observación e análise da nosa cidade ou vila, elaborando os nosos propios mapas de
análise que nos axuden a elaborar as nosas opinións.
Analizaremos os espazos desde a inclusión, a igualdade, a diversidade, os ODS,… descubrindo as súas
fortalezas e debilidades aprendendo a ler o que nos transmiten e condicionan nas nosas formas de
vida.
A partir de aí, trataremos de reescribilos a través dun proceso propositivo cunha metodoloxía práctica
e cooperativa.
Por último, elaboraremos un mural que recolla as propostas, un mapa creativo elaborado polo
alumnado no que recollerán as propostas, os espazos importantes para elas e eles, o seu camiño
escolar,…

Contacto: trees.ecosistemas@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 21B

TransFORMÁNDONOS... O NOSO CENTRO
Impartida por
T R E E S _ Ecosistemas
Para alumnado de Educación Primaria,
Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Intervencións no espazo educativo
Dereito ao hábitat
Enfoque ecosocial
Educación en artes
Tempo de realización:
1 sesión de 100 minutos
Número máximo de alumnado:
25
Posibles datas de realización:
4, 17 ou 29 de novembro
“O espazo é o terceiro mestre.” Loris Malaguzzi
Nesta Sementeira traballarase sobre un ESPAZO COMÚN elexido do centro educativo, INTERIOR ou
EXTERIOR (Patio).
O centro educativo é o segundo espazo máis coñecido pola infancia e a adolescencia despois das
súas vivendas. Como estea configurado transmite unha mensaxe, promove unhas aprendizaxes e
condiciona a convivencia. Involucrar ao alumnado no proceso de transformación do centro implica
unha transformación persoal, polas aprendizaxes adquiridas no proceso e polo vínculo establecido co
centro e a comunidade educativa.
O espazo é unha ferramenta educativa moi potente pola súa propia configuración e, tamén, porque
traballando sobre el estaremos a dar sentido a contidos de moitas materias (matemáticas, ciencias,
debuxo,…).
No Obradoiro leremos os espazos desde o punto de vista da coeducación, os ODS e as necesidades
do alumnado. Debateremos e, a partir de aí, plasmaremos as súas propostas a través de distintas
técnicas artísticas.

Contacto: trees.ecosistemas@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

Sementeira 21C

TransFORMÁNDONOS... A NOSA AULA
Impartida por
T R E E S _ Ecosistemas
Para alumnado de Educación Primaria,
Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Intervencións no espazo educativo
Educación en arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Tempo de realización:
1 sesión de 100 minutos
Número máximo de alumnado:
25
Posibles datas de realización:
8 ou 24 de novembro, ou 1 de decembro
A aula é a unidade mínima espacial da escola. É o espazo onde máis tempo pasa o alumnado e,
aínda que non o único, é o lugar onde se dan a maioría das aprendizaxes. Ademais de todo isto, a
aula, é o “fogar” do grupo clase e, por tanto, un espazo fundamental que debería ser significativo
para elas e eles e sentilo coma propio.
Nesta Sementeira observaremos o espazo a través de distintos métodos de representación
observando medidas, iluminación, amoblamento, materiais, volumes, confort térmico e acústico,
relación interior-exterior, relación con outros espazos,...
Por grupos, elaboraremos un plano da aula (2D) sobre o que, traballando coa escala, elaboraremos
as propostas para reorganizar a aula ou para a realización dunha actividade concreta polo
alumnado dentro da aula (p.e. debate). Posteriormente, converteremos esa proposta en maqueta e
expoñerémola para avaliala.
Finalmente elaborarase a proposta definitiva (maqueta, plano, debuxo,…) e, se o proposto o permite,
organizarase a aula para avaliar o resultado da intervención.

Contacto: trees.ecosistemas@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 22

QUE PATIO QUEREMOS?
Impartida por Miudiño S.Coop.Galega
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Temática:
Intervencións no espazo educativo
Identidade territorial e paisaxe
Dereito ao hábitat
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
Tempo de realización*:
1 sesión de 50 minutos
Posibles datas de realización:
21, 26 de outubro, 2 de novembro
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 23

ARGALLANDO
CREACIÓN LIBRE CON MATERIAL NATURAL
Impartida por Miudiño S.Coop.Galega
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Temática:
Patrimonio
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Enfoque ecosocial
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
Tempo de realización*:
3 horas de máximo
Posibles datas de realización:
24 ou 26 de outubro, ou 29 de novembro
En “Argallando” presentarase 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.
Nesta Sementeira, as persoas adultas que acompañan (profesorado e familias) aprenden tamén a
lidiar 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 24

SEMENTANDO FUTURO
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Impartida por Miudiño S.Coop.Galega
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Temáticas:
Desenvolvemento sustentable
Identidade territorial e paisaxe
Enfoque ecosocial
Número máximo de alumnado*:
1 aula de 25 nenas e nenos
Tempo de realización:
1 sesión de 30 minutos (Infantil) a 50
minutos (útimos ciclos de Primaria)
Posibles datas de realización:
25 ou 30 de novembro, ou 2 de decembro
Non se pode defender o que non se ama e non se pode amar o que non se coñece.
Por medio desta Sementeira sobre educación ambiental búscase darlle ás nenas e nenos 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, estamos a darlles a posibilidade de desenvolver condutas e pensamentos pro-ecolóxicos para
poder establecer un vínculo afectivo co territorio no que vivimos.
No obradoiro “Sementando Futuro” empregaranse tanto materiais de refugallo aportados polas
persoas asistentes coma material natural aportado por Miudiño, 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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Sementeira 25

PENSAR COAS MANS
XOGOS DE CONSTRUCIÓN
Impartida por Sistema Lupo
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Educación en artes
Número máximo de alumnado*:
20
Tempo de realización*:
1 sesión 100 minutos
Posibles datas de realización:
18 de outubro, 2 ou 10 de novembro
Un obradoiro pensado desde a arquitectura, cunha metodoloxía práctica e de traballo cooperativo,
no que a través do xogo con bloques o alumnado terá a oportunidade de construír e erguer diversas
estruturas e figuras xeométricas en gran formato, coas que experimentará conceptos esenciais das
ciencias, a arte ou a natureza.
Este recurso educativo axudará a comprender de forma doada e entretida desde os conceptos iniciais
das matemáticas até as estructuras naturais máis complexas, ao mesmo tempo que profundiza nas
habilidades sociais e artísticas do alumnado.
Esta Sementeira ten un marcado carácter interdisciplinar, sendo axeitadas para Educación Infantil
e Primaria e permitindo traballar de maneira transversal en todas as áreas, especialmente en
matemáticas, ciencias da natureza e educación artística. Desenvolven diversos contidos recollidos
no currículo: procesos de resolución de problemas, interpretación e análise crítica, promoción da
curiosidade para a investigación, aproximación ao método científico, interpretación, compresión,
explicación,...
Contribúe tamén á adquisición dalgunhas competencias chave, fundamentalmente a competencia
en matemáticas, ciencia e tecnoloxía, pero tamén a competencia para aprender a aprender e a
competencia social e cívica.

Contacto: info@sistemalupo.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 26

MESTRA DE OBRA
Impartida por Sistema Lupo
Para alumnado de
Educación Primaria
Temáticas:
Intervencións no espazo educativo
Arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Enfoque ecosocial
Número máximo de alumnado*:
25
Tempo de realización*:
1 sesión 100 minutos
Posibles datas de realización:
19 de outubro, 3 ou 14 de novembro
Esta Sementeira xorde desde a experiencia de Sistema Lupo na transformación de centros educativos
do territorio estatal. Nela guiarase ao alumnado na análise do seu centro e entorna para que
propoñan medidas e solucións para as súas problemáticas cotiáns. A función será proporcionarlles
as pautas para realizar a análise correctamente e que detecten as carencias e potencialidades dos
distintos espazos do seu centro. Tamén se lles ensinarán ferramentas, metodoloxías e solucións
sinxelas que poidan aplicar ou servir de inspiración para resolver o seu caso concreto e mellorar a
calidade dos seus espazos, expondo as súas demandas e necesidades con propostas fundamentadas
e estruturadas en base a criterios técnicos básicos.
O alumnado, como principal usuario dos centros educativos, é consciente do uso e distribución dos
espazos e pode detectar conflitos a priori invisibles para o ollo externo. A análise revelará situacións
que se poden resolver de forma sinxela cun cambio na forma de uso ou unha pequena intervención,
e outras que requiran dunha actuación maior e nas que deba executarse un proxecto. Proporcionará
información valiosa que pode ser tida en conta pola comunidade educativa para a mellora do centro.
O obradoiro realizarase enmarcado nun contexto de sostibilidade, eficiencia enerxética, respecto polo
territorio e colaboración coa comunidade. Adaptarase ao nivel do grupo de traballo, observando
como varían os resultados sobre un mesmo centro en función deste, xa que cada grupo de idade
terá unhas demandas propias.
Esta Sementeira incentivará a mirada crítica e analítica do alumnado e a súa capacidade de resolución
de problemas, ademais da imaxinación, traballo en equipo e habilidades comunicativas, pois terán
que expor, debatir e contrastar as súas opinións co resto do equipo de traballo. En consecuencia,
fomentará a adquisición das competencias básicas de aprender a aprender, comunicación lingüística,
matemática, sentido da iniciativa e espírito emprendedor, conciencia e expresións culturais e
competencias sociais e cívicas.
Contacto: info@sistemalupo.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 27

ARQUITECTURAS VIVAS
Impartida por Sistema Lupo
Para alumnado de
Educación Primaria e Secundaria
Temáticas:
Intervencións no espazo educativo
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
20
Tempo de realización*:
1 sesión 100 minutos
Posibles datas de realización:
20 de outubro, 8 ou 15 de novembro
A versión máis verde de LUPO adéntrase nos centros educativos por medio desta proposta singular
e de actualidade que reflicte a importancia e a necesidade de incorporar a natureza no espazo
público e na vida cotiá. Desenvolverase nun contexto de sostibilidade, preservación dos ecosistemas,
valorización da vexetación autóctona e mellora da calidade de vida nos espazos urbanizados a través
das zonas verdes.
ARQUITECTURAS VIVAS é unha Sementeira que abrangue xeometría, natureza, habilidades manuais
e creatividade. A xeometría introdúcenos no obradoiro coa explicación das figuras, especialmente as
figuras revolucionadas: elipsoide, paraboloide e semiesfera, coas que se vai a traballar. A natureza vén
da man dos materiais e técnicas empregados, existindo tamén a posibilidade de trasladar a maqueta
realizada ao patio, empregando para isto plantas e restos de poda. Por último, as habilidades
manipulativas poranse en práctica durante a execución da maqueta e a creatividade aparece cando
se lles lanza ás participantes o reto de desenvolver as súas propias figuras.
Comezarase coa explicación teórica das xeometrías e as súas aplicacións no mundo cotián. Esta dará
paso á execución en pequenos grupos das maquetas das diferentes figuras.
Ás participantes ensinaráselles tamén exemplos da traslación da maqueta a gran escala, facendo uso
das podas de vimbio e bambú, deixando abertas as portas a outra sesión no futuro.

Contacto: info@sistemalupo.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeiras 28A e 28B

ARQUITECTURA E XEOMETRÍA APLICADA
Impartida por Palitroques
Para alumnado de: Educación Primaria
(ver ciclos máis abaixo), Secundaria e
Bacharelato
Temáticas.
Arquitectura e urbanismo
Número máximo de alumnado*: 25
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 a 150 minutos
Posibles datas de realización:
28A: 23 de outubro, 3 ou 10 de novembro
28B: 17 ou 24 de novembro, ou 1 de decembro
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 28A - 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. adaptados a toda Primaria, Secundaria e
Bacharelato.
Sementeira 28B - OBRADOIRO DE FABRICACIÓN: Este é un obradoiro de tecnoloxía aplicada
e xestión de procesos, como exemplo práctico elaborarase un Pack III de palitroques (pintando,
cortando, aparafusando...), tendo que coordinar os traballos e tempos, materiais e ferramentas.
Montaranse tamén algunhas figuras e estruturas para aprender a usar o sistema. Como resultado, ao
rematar o obradoiro, o centro educativo queda co pack fabricado, polo cal conleva un custo de 330€
que debe aboar o propio centro. Recoméndase aos niveis educativos desde o 2º ciclo de Primaria até
Bacharelato.
Contacto: victorgge@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 29

CARTOGRAFÍAS EMOCIONAIS
Impartida por Natalia Campos Ferro e Eva
Tato González
Para alumnado de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Patrimonio
Dereito ao hábitat
Número máximo de alumnado*:
20
Tempo de realización*:
1 sesión adaptable desde 1h 30ʼ até 3h 20ʼ
Posibles datas de realización:
9, 18 ou 24 de novembro
Nos contextos rurais ou rururbanos como o galego observamos que nos atopamos con realidades
bastante distantes das dos discursos urbanos hexemónicos. Somos periferia, é importante dignificar
estas realidades valorando os aspectos positivos dos nosos territorios e sabendo recoñecer a
identidade, a memoria e a beleza de cada lugar.
As análises que se fan destes territorios resultan simplistas, demasiado adultas e técnicas; disfrazadas
dunha suposta imparcialidade e dificultan que as necesidades de colectivos máis vulnerables, como a
infancia e a mocidade, sexan escoitadas e priorizadas. Por todo isto, debemos imaxinar novos xeitos
de facer no que outro tipo de experiencias e coñecementos sexan incluídos, a través dun cambio
metodolóxico interdisciplinar e interescalar, no que as sensacións, as emocións e as memorias sexan
importantes. Como serían esas lecturas do territorio que compartimos se fosen feitas pola infancia e a
mocidade, desde a súa experiencia cotiá en primeira persoa?
As percepcións humanas, as sensacións e as emocións, son fundamentais no modo no que nos
relacionamos co territorio. Proponse a análise e a posta en valor das potencialidades dos lugares
que habitamos, traballando desde unha mirada apreciativa. Nesta Sementeira reflexionaremos sobre
a repercusión que o territorio que habitamos (edificios, espazos urbanos e paisaxes) ten nas nosas
experiencias cotiás, recoñeceremos os lugares onde nos sentimos ben e os elementos que apreciamos
e que son importantes para nós, estableceremos unha relación entre os espazos e as emocións/
sensacións que sentimos ao habitalos, reforzaremos os vencellos que establecemos co territorio e o
sentimento de arraigo e crearemos un mapa sobre o patrimonio e a memoria da infancia.
Proponse a realización de unha cartografía emocional do territorio compartido polo grupo, que pode
ser do patio, do barrio, da vila ou da aldea. Sobre un soporte cartográfico e usando técnicas mixtas,
recolleranse os aspectos positivos da realidade, a través dunha mirada apreciativa, identificaranse
lugares que nos tramiten diferentes experiencias emocionais.
Contacto: ncf.4382@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

PROXECTO

TERRA
COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

PREMIO NACIONAL
DE URBANISMO 2 O 1 O

COFINANCIADO POLA

2 OOO 2 O22/23

Sementeira 30

COMO É O NOSO PATIO?
CONSTRUCIÓN DUNHA MAQUETA A ESCALA
EN CAIXA DE AREA
Impartida por Natalia Campos Ferro e Eva
Tato González
Para alumnado de
Educación Primaria
Temáticas:
Intervencións no espazo educativo
Arquitectura e urbanismo
Dereito ao hábitat
Desenvolvemento sustentable
Número máximo de alumnado*:
25 nenas e nenos
Tempo de realización*:
Entre 2 e 3 horas
Posibles datas de realización:
16 ou 25 de novembro, ou 1 de decembro
Esta Sementeira está dirixida a comunidades educativas que queiran iniciar un proceso de
transformación de patio e busquen soporte na primeira fase de creación, o estudo previo/diagnose
do patio.
Proponse a realización dunha maqueta do estado actual patio, reflexionando sobre as dimensións e
forma do mesmo, os elementos e usos preexistentes, límites e relación co exterior.
Unha vez realizada a maqueta servirá para recoller información sobre a experiencia cotiá do
alumnado en relación ao uso do patio identificando os espazos e as relacións que establecen con el.
O traballado neste obradoiro poderá usarse como paso previo á fase propositiva e de formulación do
proxecto de transformación de patio.
Obxectivos do obradoiro:
• Realizar una aproximación á realidade actual do patio
• Facer una diagnose do patio, recoñecendo as zonas que queremos conservar e as zonas que
queremos transformar.
• Reforzar o papel do alumnado como axente activo na transformación da súa contorna.
Contidos: plano, modelo tridimensional/maqueta, escalas, límites, orientación, vexetación, espazos a
conservar, espazos a mellorar.

Contacto: ncf.4382@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 31

URBANISMO CON PERSPECTIVA DE XÉNERO
Impartida por Xeitura S. Coop. Galega
Para alumnado de
Educación Secundaria e Bacharelato
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Patrimonio
Dereito ao hábitat
Número máximo de alumnado*:
25
Tempo de realización*:
1 sesión de 90 minutos
Posibles datas de realización:
7, 15 ou 21 de novembro
Mapear a miña contorna cun mirar feminino. Que é iso de urbanismo con perspectiva de xénero?
Esta Sementeira busca espertar nos máis novos un pensamento e visión crítica de como foi e como é
a súa cidade, vila ou aldea.
Como se organizaron e como se foron transformando? Son espazos neutros? Son contornas
amables ou hostís para o xénero feminino? Con esta dinámica buscase fomentar a participación
activa na transformación da súa contorna.
O obradoiro adaptarase ao grupo e lugar onde se realice.
Comezarase pola presentación de dous modelos de urbanismo, antagónicos. Estes dous exemplos
darannos os parámetros que tomaremos como base para analizar o noso propio entorno, o que se
fará por equipos . Posteriormente pasarase a un debate / análise conxunto dos resultados, rematando
coa elaboración dunha proposta de mellora para a nosa vila ou cidade.

Contacto: begogal@xeitura.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 32

CISCABYTE
Impartida por Luis Carretero Castiñeira
Para alumnado de
2º e 3º ciclo de Educación Primaria
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Desenvolvemento sustentable
Enfoque ecosocial
Número máximo de alumnado*:
Até 4 aulas
Tempo de realización*:
Toda a mañá dividida en 3 sesións (2h+2h+1h)
Posibles datas de realización:
2, 28 ou 30 de novembro
Ciscabyte é un proxecto de lectura e mapeado urbano de ciscallos, residuos deixados no chan, que
lles sirvan ás crianzas para entender por que cada tipo de lixo está en cada tipo de rúa, parque ou
espazo, para clasificalos e documentalos, logo expoñelos e darlles valor de novo, pero sobre todo
para que poidan comprender a relación entre civismo, territorio, consumo e ecoloxía.
A primeira parte da Sementeira farase nunha xornada completa (2 sesións de 2 horas e unha
terceira de 1 hora). Nestas sesións presentarase e guiarase o traballo que deberán facer os grupos
participantes en xornadas posteriores pola súa conta, aínda que serán guiados a distancia (teléfono
ou vídeo) polo responsable deste obradoiro, Luis Carretero. Posteriormente a ese traballo, fará unha
segunda visita ao centro para a sesión final da exposición.
Na primeira sesión de 2 horas, que se pode facer co grupo de menor idade, de habelo (3º-4º de
Primaria), traballarase a parte da recollida de datos e ciscallos. Consistirá en organizar as saídas pola
contorna (ou barrios que se queira mapear), explicar como se documentan os ciscallos segundo a súa
tipoloxía e localización, como recollelos e almacenalos.
A segunda sesión de 2 horas, que se ten que facer cun grupo de 5º ou 6º de Primaria, será para
orientar sobre como tratar, clasificar e documentar os datos obtidos, para que esa información sexa
logo lexible por todas e nos poida aportar respostas, e para comprender mellor o hábitat que nos
rodea e como nos relacionamos con el. Traballarán en papel ou dixital, segundo as súas habilidades.
Na última sesión (1h), traballarase preferiblemente con profesorado con coñecementos, habilidades
ou experiencia en artes plásticas, e un terceiro grupo de alumnado, que pode ser mixto de idades
dos dous anteriores ou unha terceira aula, e será para preparar a expresión plástica e/ou artística
cos ciscallos recollidos, buscando que poidan aportar tamén respostas ou preguntas sobre toda esta
experiencia.
Contacto: lq@contelier.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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Sementeira 33

HABITAR: NIÑO - REFUXIO - CASA - PAISAXE
Impartida por EduCoHabitar
Para alumnado de
Educación Infantil e Primaria
Temáticas:
Arquitectura e urbanismo
Identidade territorial e paisaxe
Dereito ao hábitat
Número máximo de alumnado*: 20
Tempo de realización*:
1 sesión de 100 minutos
Posibles datas de realización:
28 de outubro, 4 ou 18 de novembro
Desde EduCoHabitar proponse esta Sementeira de reflexión crítica e prácticas sobre o tema da
“Casa” desde un enfoque interdisciplinar que integra, principalmente, arquitectura, antropoloxía e
disciplinas artísticas. 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.
En Educación Infantil o obradoiro centrarase no NIÑO e na observación da natureza para descubrir
como os seres humanos aprenderon técnicas construtivas dos diferentes animais que nos precederon
na construción do hábitat, incidindo na parte visual, sensorial e táctil. En Educación Primaria o tema
do REFUXIO permite, aínda incluíndo os aspectos perceptivos que se traballan co alumnado de
Infantil, introducir tamén temas sociais (dereito ao fogar) urbanísticos e socio ambientais.
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 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).
Proporanse unha serie de posibilidades de realización e de materiais empregables segundo eses
aspectos específicos. Contarase cos materiais do “sistema LUPO”, “Palitroques” e outros materiais de
elaboración propia a partir de madeira, cartón e fibras naturais que se poden utilizar para adaptar a
sementeira aos intereses do centro.
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.
Contacto: elenabelgrano@gmail.com
Unicamente para dúbidas sobre o contido do obradoiro
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