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*As persoas que firman este documento solicitan que este se poña á disposición de todos e todas as  
participantes no proxecto, dende o alumnado, profesorado, persoas entrevistadas e comunidade de 
montes. Sendo conscientes da baixa probabilidade de que sexa consultado, igualmente consideramos 
básico o dereito das persoas a acceder a información que fala delas. 
As investigadoras e investigador quedan á disposición, a través do correo de contacto, para calquera 
reivindicación ou comentario do presente informe por parte das persoas participantes. 
 
XUSTIFICACIÓN DA INTERESE 
 
Nunha situación de radicais cambios ambientais e tecnolóxicos, estamos tamén suxeitos a 
cambios no mercado laboral e nas necesidades de aprendizaxe. 
Iso provoca o que Coll e Esteban-Guitar (2020) chamarían cambios na ecoloxía da 
aprendizaxe, a forma e función que os sistemas de aprendizaxe desenvolven na sociedade. 
Os cambios na ecoloxía da aprendizaxe son algo que debe tomar moi en serio o ensino formal 
para adecuar as súas prácticas e obxectivos ás necesidades tanto da sociedade como do 
alumnado no marco desta. 
 
Dende a administración educativa e a investigación fai xa tempo que se intentan promover 
diferentes iniciativas de innovación pedagóxica para atender a estes temas, sen embargo, tal 
como din Manzano-Arrondo (2012) e Matusov (Matusov et al, 2016), os cambios educativos 
que se promoven de arriba cara abaixo (da administración cara as aulas) son a miúdo pouco 
adaptados ao contexto concreto e incluso influídos por instancias de poder diferentes aos 
intereses da propia comunidade e alumnado ou o alumnado mesmo. Desta maneira, débense 
promocionar especialmente procesos de innovación endóxena, que emerxan das 
necesidades recoñecidas pola comunidade educativo conectada co seu territorio. 
 
Dende o ollar do GI-ESCULCA, consideramos que este é o caso de Comprender e ordenar o 
territorio dende a biocultura, pois xurde da alianza de comunidades de montes e profesorado 
do IES Félix Muriel ante un evento concreto, un incendio forestal, que se entende como a 
punta do iceberg dunha situación máis completa da que tomar responsabilidade. Dende ese 
entendemento, desenvolvemos unha investigación para entender en profundidade 
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1. As razóns polas que emerxe o proxecto.  
2. O sentido deste para as diferentes participantes na comunidade educativa.  
3. A súa maneira de funcionar. 
4. Os resultados de aprendizaxe e de impacto socioambiental que se acadan. 

 
Este informe é un dos resultados de dita investigación (información ampliada nun artigo 
científico que agora se atopa na súa fase de finalización) , que atende especificamente ao 
cuarto obxectivo: “resultados de aprendizaxe e de impacto socioambiental” 

 
*Declaración de limitacións: Debido a que resulta imposible abranguer a totalidade dun proxecto destas 
características, é responsabilidade de quen firma o presente documento subliñar que a visión é limitada, e polo 
tanto dar coñecemento de onde provén a información que se utiliza para facer a presente valoración: 

● Visionado dos proxectos de emprendemento publicados na web. 
● Visionado das entrevistas sobre a memoria do monte e da actividade “paraxes nomeadas, paraxes 

mudadas”. 
● Entrevistas con profesorado implicado e comunidades de montes. 
● Asistencia e documentación en notas de campo, por parte das investigadoras, a dúas das actividades: 

conferencia coas comunidades de montes e visita arqueolóxica ao monte de Rianxo. 
● Sesión participativa de valoración do proxecto co alumnado de 2º e 4º de ESO 

○ Nesta cumplimentouse tamén unha enquisa de valoración do proxecto por parte do alumnado 
 
Desta maneira, as persoas que len o presente documento deben advertir que parte dos obxectivos do proxecto 
puideron cumplimentarse nas aulas ou outras actividades das que non temos documentación, ou ben con 
alumnado co que non conversamos. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAXE E DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 
  
Presentamos os resultados atendendo aos obxectivos definidos inicialmente no proxecto 
Comprender e ordenar o territorio dende a biocultura, que ordenamos en tres dimensións. 
Dentro delas, relatamos a contribución de cada unha das actividades aos obxectivos. 
 
 

A) PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL E DO BEN COMÚN: 
 

Obxectivos do proxecto que abrangue: 
1- Contribuír a asimilar unha concepción ecosocial e integral do territorio como espazo dunha 
biodiversidade cultural que merece ser vivido e ao que debemos ter dereito. 
2- Contribuír ao coñecemento da biocultura e as súas aportacións para facer posible unha 
ordenación do territorio baixo o criterio da sustentabilidade. 
7-Tomar conciencia da crise sanitaria e da pandemia actuais dende claves interdisciplinares 
e dos límites do noso modelo civilizatorio e a necesidade de compromiso cara un modelo 
sustentábel do territorio. 
 
As testemuñas dos maiores: 
A través das entrevistas a persoas maiores, o alumnado puido acceder a unha  visión do 
entorno forestal (agroforestal no pasado) e da relación das persoas con este que lles resulta 
novidosa. Nestas testemuñas enfatízase principalmente dous valores do monte que as 
persoas ven como perdidos: a biodiversidade como valor do ecosistema fronte ao monocultivo 
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de especies invasoras que identifican ca perda de fauna; e a perda de contacto da poboación 
co monte, que identifican tanto coa falta de sustentabilidade deste e tamén coa percepción do 
monte como un perigo. 
As testemuñas trasladan, en definitiva, unha imaxe pasada do monte máis sustentable e máis 
enfocada ao ben común (como fonte de recursos para a veciñanza) que a actual, e ademais 
totalmente imbricada coa educación ou, alo menos, a socialización das persoas de menor 
ideade. 
 
Os produtos de difusión: 
Nos artigos, carteis e vídeo apélanse a conceptos relacionados co cambio necesario a nivel 
político e incluso de concepcións sobre a relación entre a humanidade e o resto do planeta. 
O alumnado refire tamén de forma explícita que se chegou a poder concienciar sobre estes 
temas, pese a que algún se mostra crítico ao considerar que non debería ser necesario, que 
debería xa estar instalado. 
 
Proxectos de emprendemento: 
Nos proxectos de emprendemento presentados como evidencia de avaliación de varias 
materias, trabállanse dúas dimensións relativas a este obxectivo: Por unha parte, a 
necesidade de coñecemento das condicións ecosociais, tanto polo que respecta ás 
necesidades ecosistémicas dos montes (desbroce, repoboamento, xestión de residuos…) e 
das persoas en relación con este (calidade ambiental, actividades de lecer, concienciación…) 
como á viabilidade económica dos mesmos. 
En segundo lugar, hai evidencias da perspectiva do ben común (alusións frecuentes a que é 
beneficio para a comunidade de montes e non produción económica privada) e a repensar a 
relación das persoas e o territorio para a sustentabilidade, pensando sempre nas 
externalidades, tanto positivas como negativas dos proxectos, que na maioría dos casos 
sinalan especialmente o beneficio que supón para o monte. 
Os exemplos subliñan a multifuncionalidade de monte, e aínda que o tema máis frecuente é 
a utilización de gando como desbroce natural (dende a perspectiva do coidado da flora 
mentres se obtén produción leiteira e cárnica), tamén existen exemplos do deseño de 
dispositivos de control do lume, do aproveitamento da resina, actividades de lecer no monte, 
cultivo de cogomelos, autosuficiencia enerxética a través da enerxía eólica e incluso difusión 
cultural a través da creación artística. 
É importante, neste caso, entender o factor de conxunto dos proxectos, pois estes foron 
presentados en común nas aulas de maneira que o alumnado puido nutrirse das ideas de 
outros grupos e debater sobre a súa pertinencia dende a perspectiva da sustentabilidade e a 
súa aplicación á realidade. 
 
 
As propostas: 
Durante a sesión de valoración do proxecto, pediuse ao estudantado que formulase propostas 
de continuidade deste. Ditas propostas son unha evidencia especialmente relevante do 
impacto do proxecto na perspectiva que se ten da relación entre persoa e monte e, 
especialmente do valor que o estudantado lle da ao considerado. 
 
De 77 estudantes asistentes, recolléronse 78 propostas.  
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● 20 delas apuntan cara que o centro se siga implicando no coidado do monte, xa sexa 
mediante limpeza de residuos orgánicos e de especies invasoras ou tamén repoñendo 
plantacións necesarias.  

● Outras 17 inciden na vontade de contacto co monte ao longo do proceso educativo 
sen necesariamente incidir no coidado pero cun enfoque de atención e sensibilización, 
como as visitas didácticas, a realización dun campamento ou actividades para tódalas 
ideades no entorno natural.  

● Nun ámbito similar, pero de máis dubidosa sustentabilidade, están as actividades 
deportivas no monte, das cales se atopan 10 propostas entre circuítos de moto, fútbol 
e bicicleta. Estas actividades implican un interese ou atracción polo monte aínda que 
cabe ter unha perspectiva crítica sobre a preocupación pola sustentabilidade (ou ben 
coñecemento do impacto destas actividades) das persoas que as propoñen, e polo 
tanto atender a estas implicacións no futuro. 

● Levado a un carácter de maior integración co educativo, existen nove 10 propostas 
que marcan claramente unha dirección didáctica da introdución de elementos naturais 
no centro, como a creación de un espazo para gando, dunha aula ao aire libre ou unha 
horta con fins de autosuficiencia e de aprendizaxe. 

● Tamén resulta un tema de interese a divulgación de información e sensibilización sobre 
o coidado medioambiental, como é o caso de 11 das propostas, que sinalan a vontade 
de realizar campañas e produtos audiovisuais e de fomentar o respecto pola natureza 
de diferentes maneiras e a diferentes públicos. 

● Finalmente, e de maneira salientable, recolléronse 10 propostas que fan referencia 
explícita á vontade de aplicar os proxectos de emprendemento deseñados, 3 de 
introdución do gando, 2 do cultivo de cogomelos, 1 dunha hora e cociña ecolóxica e 4 
apuntando ao global dos proxectos. 

 
Estas propostas indícannos un interese por parte do alumnado de mellorar a relación das 
persoas co monte mediante o seu proceso educativo, así como de reclamar un papel máis 
axente na súa educación no que acae á sustentabilidade. 
 

B) ENTENDER O PROPIO CONTEXTO NO MARCO GLOBAL: 
 

Obxectivos do proxecto que abrangue: 
3-Tomar conciencia da singularidade que conforma a organización comunitaria da propiedade 
comunal do monte en Galiza, o seu devir histórico e o seu modelo de integración e xestión 
forestal. 
5-Contribuír ao coñecemento da casuística e afectación no territorio dos incendios forestais e 
a súa reversión mediante proxectos sustentábeis de ordenación 
 
 
As comunidades de montes e a cofradía: 
A aprendizaxe sobre o monte refírese por parte das comunidades de montes na 
videoconferencia, en tanto que utilizaban tecnicismos e se facía patente un traballo previo na 
aula. Visión que coincide co alumnado, xa que refire de maneira maioritaria que esta 
actividade lles serviu para aumentar os seus coñecementos da situación do monte veciñal e 
do funcionamento e labor das Comunidades de Montes Veciñais en Man Común neste. 
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Esta abordaxe fíxose dende unha perspectiva interdisciplinar, xa que previamente se traballou 
en diferentes materias as implicacións, tanto dende os valores, como a economía ou a 
bioloxía. 
 
Os produtos de difusión: 
Os carteis sobre os incendios, os artigos de difusión para prensa e o documental implicaron o 
tratamento por parte do alumnado de material referencia ás características do territorio e a 
relación coa sustentabilidade, implicando o factor humano ou político. Máis alá da adquisición, 
a competencia para comunicalo a un público diverso. 
O estudantado, na enquisa sobre os obxectivos acadados, refire de forma explícita que cre 
que isto se conseguiu. 
Implican ademais un tratamento interdisciplinar da información, tendo que achegar dende 
diferentes perspectivas para comunicar información relevante e integrada, non sectorializada. 
 
 
As testemuñas do territorio e o seu cambio: 
Os profesorado implicado na elaboración da entrevista, así como os membros da Asociación 
AVOAR que participaron na formación de elaboración de entrevistas, refiren como esta 
actividade implicou o descubrimento de saberes por parte de familiares e persoas próximas, 
o cal foi proveitoso para o fortalecemento de vínculos dentro da comunidade e o 
entendemento de situacións contextuais e históricas concretas a través de dito vínculo. 
Tal fortalecemento do vínculo vese claramente reflexado en como parte das voces 
entrevistadas narran a relación entre a realidade socioeconómica e a interacción co monte: a 
interacción era maior cando había menos nichos laborais e se necesitaba polo tanto sacar 
recurso do monte. Neste sentido, nos seus proxectos de emprendemento, o alumnado trata 
de combinar esa visión pasada coa pluralidade laboral actual: buscando diferentes actividades 
laborais a desenvolver no monte, dende a actividade gandeira ata dirección de actividades de 
lecer pasando polo mantemento de infraestruturas enerxéticas. 
Respecto ás condicións históricas e contextuais concretas, serviron para relacionar o idioma 
co territorio, e tratar contidos como as variantes dialectais, a etimoloxía ou a relación que hai 
entre o cambio do territorio e o cambio dos nomes, así como sinalar o valor de conservar a 
pluralidade lingüística da cal a microtoponimia é exemplo. 
 

C) APRENDER A TRAVÉS DA ACCIÓN PROPIA 
 
Obxectivos do proxecto que abrangue: 
4- Promover o deseño de espazos e intervencións medioambientais sobre o patio escolar e o 
seu contexto como realización de aprendizaxes motivadoras 
6-Potenciar a elaboración de proxectos no alumnado cunha metodoloxía de aprendizaxe-
servizo imbricada na biocultura. 
 
Utilización do móbil como ferramenta: 
As diferentes accións, como gravacións, busca de información ou xogos educativos levaron 
ao alumnado a unha nova visión do dispositivo móbil, non soamente como maneira de 
entretemento e contacto se non de ferramenta para o coñecemento. Isto é posible debido a 
que as actividades non son simplemente unha consulta, se non que se lles pide que aporten 
algo, que creen algo, e para isto é necesario que poñan en marcha artefactos diversos. 
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Intervención no patio e fóra del: 
A intervención do alumnado sobre o seu propio contexto aparece coma unha peza 
fundamental na motivación ligada a todo o proxecto. As referencias ás actividades de 
eliminación de especies invasoras no propio patio e de plantación de froiteiras son constantes. 
Tamén son recorrentes as referencias a participación en plantacións fora do centro, e relátase 
o feito de que o alumnado volve ás zonas nas que se intervíu, como é o caso do monte de 
Leiro, mostrando que é significativo para eles 
Dende un punto de vista dos procesos educativos, a implicación directa nunha achega social 
serve para conectar cos aprendizaxes tratados noutras actividades, dá sentido a estas en 
tanto que se percibe como parte da mesma acción xeral na que cada estudante se ve como 
axente relevante para o quen e fai. 
Así, a través destes elementos centrais habilítanse aprendizaxes como o deseño de planos 
traballado en tecnoloxía, a gravación de vídeos ou o desenvolvemento de proxectos. 
O carácter interdisciplinar deste proxecto constrúese así sobre actividades que teñen 
impactos medioambientais directos e recoñecibles para o alumnado, nas cales son axentes, 
e que son así o pivote do resto de actividades. 
 
 
Proxectos de emprendemento relacionados co anteriormente dado: 
Os proxectos de emprendemento, aínda que non implantados directamente, constitúen un 
servizo á comunidade en tanto que supoñen un banco de ideas a ter en consideración para o 
futuro das Comunidades de Montes Veciñais en Man Común. O valor de dito banco de ideas 
non reside unicamente nos deseños en si mesmos, se non no feito de que estes fosen 
elaborados por quen no futuro serán participantes nas Comunidades de Montes Veciñais, e 
que foron tamén realizados contando cos/coas participantes actuais. 
Tamén é importante referenciar que nestes proxectos de emprendemento se identifican os 
dous grandes elementos sinalados nas entrevistas: a biodiversidade e a relación das persoas 
co monte fundamentada na obtención de recursos: desta maneira, o groso dos proxectos 
preocúpanse pola recuperación da biodiversidade (á can fan alusión nas súas presentacións) 
e tamén por ampliar a presencia humana no monte dunha maneira responsable (como indican 
os proxectos de actividades educativas no lecer e a introdución de gando) así como a énfase 
na multifuncionalidade do monte. 
Nese sentido, a conexión a través da elaboración e o banco de proxectos nun conxunto 
constrúen unha continuidade interxeneracional en torno a pensar na xestión do monte dende 
unha perspectiva multifuncional e do ben común, sendo esta un beneficio social á comunidade 
en si mesmo. 
 
 
Produtos para a difusión da propia voz do estudantado. Documental, carteis e artigos: 
A oportunidade de contar a propia historia sobre un acontecemento e proceso relevante abriu 
diferentes aprendizaxes. 
Ditos produtos implican ademais un servizo comunitario en tanto que difunden información 
valores socioambientais sobre o coidado do monte, o cal da sentido á necesidade de levalos 
a cabo. 
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A profesora encargada do documental refire como este foi un campo para que puxeran en 
práctica a súa creatividade, sobre pasando incluso aquelo que ela era capaz de ensinarlle ao 
propoñer maneiras de comunicación sorprendentes e axeitadas para a audiencia. 
 
O traballo en equipo foi fundamental para isto, sendo referido polo alumnado como un claro 
impulso á súa motivación. Atopamos claramente que este traballo en equipo permite unha 
dimensión orgánica da aprendizaxe, véndose dunha maneira colaborativa para poder 
construír algo valioso e non competitiva para chegar a uns obxectivos predefinidos. 
 
Estas dúas características anteriores promoven tamén a capacidade de alumnado que non se 
axusta a criterios habituais a participar na actividade, en tanto que non está illado, se non que 
axudado polo grupo, e ao mesmo tempo ten diversas maneiras de facer achegas que abren 
lugar á diversidade de capacidades. 
 
Tamén estas foron unhas actividades que referiron especialmente como elemento motivador, 
en tanto que vinculaba un traballo práctico coa posibilidade de usar o seu propio criterio para 
influír noutras persoas. 
 
O potencial de acción das entrevistas: 
Como xa se comentou anteriormente, a realización de entrevistas supuxeron o fortalecemento 
de vínculos entre o alumnado e membros próximos da súa comunidade. isto ten unha 
dimensión de acción, dado que implica un recoñecemento ás persoas entrevistadas, que se 
senten máis motivadas a comunicar e ven máis posible un relevo xeneracional na atención ao 
territorio que mantén a moral. O mesmo refiren as persoas participantes nas comunidades de 
montes, respecto a que ser inquiridas por parte do alumnado implica unha achega de enerxía 
moi necesaria nunha labor social que en ocasións resulta moi cansada. Nese sentido, o 
recoñecemento que as entrevistas implicaron sirve para prever que a veciñanza se queime 
na súa actividade. 
 
 
VALORACIÓN CUANTITATIVA DAS APRENDIZAXES POR PARTE DO 
ALUMNADO: 
 
*Mostra de 77 estudantes de 2º e 4º da E.S.O do curso 2020-2021 
Valoración do proxecto por parte do alumnado. Fíxose unha enquisa ao alumnado para valorar 
a súa percepción ante catro ámbitos de aprendizaxe que se identificaron como transversais 
aos obxectivos. 
 
Nestes, preguntouse ao alumnado sobre o nivel (entre 1 e 5)l no que crían que se acadaran 
os diferentes obxectivos de aprendizaxe, chegando a obter as seguintes valoracións. 
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Cabe destacar que en tódalas dimensións hai unha clara preponderancia das valoracións 
positivas: 4 e 5, sobre as negativas, 1 e 2.  
Queda máis en cuestión  a dimensión de “coñecer e saber xestionar o monte”, así como 
“aprender resolvendo problemas reais”, probablemente debido a que parte do alumnado non 
participou en actividades moi significativas como foi o caso da conferencia coas comunidades 
de montes (parte do alumnado sinala que ao estar conectados por streaming non puideron 
participar axeitadamente) ou as actividades de maior actividade como a eliminación de 
acacias ou os proxectos de emprendemento. 
 
 
Neste sentido, sinálase como punto de mellora o poder crear máis consciencia da globalidade 
do proxecto entre o alumnado e que haxa máis conexión entre cursos para poder visibilizar 
como cada un aporta ao proxecto común. 
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COMENTARIO SOBRE A DINMENSIÓN DE INNOVACIÓN DO PROXECTO: 
 
As investigadoras que atendemos a este proxecto consideramos que este constitúe un 
exemplo das correntes de innovación educativa de Fondos de Coñecemento e Identidade 
Comunitarios (Esteban-Guitart et al, en prensa) e de Aprendizaxe-Servizo (García-Romero e 
Lalueza, 2019). 
A primeira, en tanto que recoñece a validez para aprendizaxes académicos de coñecementos 
a miúdo deslexitimados das persoas da sociedade civil, como é a historia de traballo co monte 
ou a microtoponimia, e utilízaos para abordalos como coñecementos válidos nas aulas e para 
conectar con outros elementos curriculares. 
A segunda, posto que canaliza as aprendizaxes a través dunha acción socioambiental 
relevante para o estudantado, que da sentido auténtico ao seu proceso de ensinanza-
aprendizaxe en tanto que engloba a dimensión holística da persoa, que adquire 
coñecementos, competencias, e desenvolve unha pñosición propia ante o que fai. Aínda que 
as actividades deste proxecto en poucos casos combinan un impacto socioambiental directo 
co desenvolvemento de actividades, dita relación si está presente no conxunto do proxecto, 
ao combinar a través dun fío condutor actividades educativas que abranguen ambas 
dimensións 
Mais, parécenos de especial relevancia a unión destas dúas correntes de innovación, pois 
neste caso o proceso educativo confórmase como unha actividade colectiva para afrontar un 
problema común, que comeza polos incendios forestais pero abrangue ata a reflexión e 
reorganización da relación de persoas e territorio no marco dunha crise ecosocial.  
Tal como relata unha das profesoras implicadas “Nunca máis se van a volver a enfrontar a un 
incendio como ate agora. Diso estou segura. Entón ese é un produto, o vídeo que fixeron 
comigo teño clarísimo que é un produto de servizo á sociedade para seguir ensinando. Ese 
vídeo é formativo, é divulgativo, é de denuncia... pero ó mesmo tempo é formativo para outra 
xente.” 
O proceso educativo aquí é o catalizador entre aquel coñecemento que está na comunidade 
e a creación de novo coñecemento, ideas, e accións para o beneficio desa mesma 
comunidade, como fin último. Isto enfoca a unha concepción da educación que repensa a 
ecoloxía da aprendizaxe, esforzándose por adecuala ás novas necesidades ecosociais 
contando con diferentes actores (Comunidades de Montes, científicos, veciñanza…) máis alá 
dos límites do sistema de ensino actual. 
 
Como necesidades de mellora, atopamos claramente que resultaría convinte aumentar a 
consciencia por parte do alumnado da implicación do proxecto xeral, para poder así construír 
significado da súa participación e aprendizaxe. Probablemente un punto fácil de mellorar con 
maior tempo para a coordinación entre profesorado e entre profesorado e actores da 
sociedade civil. 
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