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Motivo

Esta breve presentación presenta de maneira visual as respostas dadas polo alumnado 

do IES Félix Muriel durante  sesión de devolución realizada co grupo de investigación 

ESCULCA da USC o luns 14 de agosto de 2021.

Preséntanse os seguintes contidos nesta orde:

1. Comentarios de valoración das actividades feitos na actividade da liña temporalo

de proxecto. (Cun número á dereita do título indícase a frecuencia na que se 

puxeron comentarios nesa actividade).

2. Valoración de cumprimento dos obxectivos do proxecto identificados

1. Valoracións numéricas

2. Valoracións cualitativas (Cun número á dereita indícase as valoración que se repiten)

3. Propostas do alumando para a continuidae do proxecto. (Cun número á dereita

indícase as valoración que se repiten)



LIÑA TEMPORAL



Postits sobre actividades: Ben valoradas

Desplantar acacias 

• Interesante,Entretida,

• Divertido, desestresante

• Contundente

• Exercicio, 

• Por grupos,

• Axuda a non propagar incendios,Había
moitas,  perigo para plora

Arqueoloxía do monte

• Entretida

Os efectos dos incendios na ría

• Entretida

Plantación de froiteiras

Memoria do monte:

• Saber recuperar o monte e como vivían antes as 
persoas

Proxectos de emprendemento

•Traballo autónomo

•Entretido

•Aprender sobre o monte 

Carteis:

•Moi interesante

Visionado de “o que arde”

•Gusta a película

•Conciencia

Documental

•Saber o que pensa a xente sobre a situación do 
monte e como mantelo vivo

•Polo traballo en grupo

•Concienciar sobre o monte

Na actividade da liña temporal do proxecto o alumnado fixo comentarios nas actividades que 

considerara máis relevante e por que.



Postits sobre actividades: Mal valoradas

Visionado de o que arde

• Aburrida

Videoconferencia con CMVMC

• Aburrida

• Non se escoitaba

Crítica xeral

• O proxecto debería saír de nós mismos

Na actividade da liña temporal do proxecto o alumnado fixo comentarios nas actividades que 

considerara máis relevante e por que



OBXECTIVOS DETECTADOS



NÚMERO E FRECUENCIAS DAS VALORACIÓNS 

NUMÉRICAS.
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Valoración de obxectivos do proxecto.
COÑECER/SABER XESTIONAR O MONTE. FACER 
COUSAS NEL:

• Sí se cumpriu

• Algunhas sí e otras non

• Cumpriuse cando vimos osestatutos das CMVMC

• Na videoconferencia fíxose.

• Fixéronse actividades relacionadas con isto

• Poderían orientarnos máis

• Depende da implicación do alumnado, pero aportáronse os 
medios necesarios

• Mais que aprender a axudalo, aprendemos a beneficiarnos do 
monte nos proxectos de emprendemento

• Este obxectivo paréceme importante



Valoración de obxectivos do proxecto.
APRENDER RESOLVENDO PROBLEMAS REAIS

•Si e ademáis aprendemos a detectar nós os problemas

•Sí se cumpriu

•Fixémolo cos proxectos emprendedores

•Fumos eliminar acacias e preocupámonos por iso

•Os problemas reais tomámolos máis en serio

•É importante por saber o motivo polo que se fan as cousas

•Está ben, pero hai que facer máis que resolver problemas, 
porque non todo o malo son problemas

•Non tivemos coloquios nin debates

•Non se cumpriu, resolvemos obxectivos na clase alonxados
da realidade



Valoración de obxectivos do proxecto.
PENSAR EN PROBLEMAS COMPARTIDOS A NIVEL 
MEDIOAMBIENTAL E/OU SOCIAL:

• Estuvo ben porque pode darle futuro ao monte

• A mayoría dos menos pensaron en problemas compartidos

• Cumpreuse nos proxectos emprendedores

• Cumpreuse adecuadamente cando fixemos os carteis

• Esto axuda a que a xente sepa que non é unha broma

• Cumpreuse co vídeo documental ao poner as nosas ideas en grupo 
e polas entrevistas

• Tivemos coñecementos das distintas charlas

• A mairía dos problemas que nos afectan chegáronnos vía 
profesorado

• Sería mellor que tratásemos de buscar nós os problemas investigando



Valoración de obxectivos do proxecto.
MOTIVAR AO ALUMNADO IMPLICARSE NA XESTIÓN DO MEDIO:

• Gústame a idea

• Cumpreuse cos proxectos emprendedores

• Conseguiuse mediante charlas e demáis actividades

• Consigueuse concienciar aos xóvenes para seguir traballando no monte

• Está moi ben pasar á acción

• Cando as persoas coas que falamos din que están contentas ca nosa acción

• Co proxecto monte vivo aprendemos a xestionar o monte de maneira sostible

• Na clase tratamos moito este tema e pensando que facer

• Se non se motiva ao alumando non sirve de nada concienciar

• A medida que pasaron as fechas a actividade foise facendo monótona

• A actividade pareceume aburrida e simplemente nos manaron facer
traballos para unha nota, e estaba mal organizado

• Fixen un traballo sobre un monte ao ue nunca fun e propuxen unha solución 
para que sexa autosostible que non se levará a cabo



PROPOSTAS DE CONTINUIDADE



PROPOSTAS DO ALUMNADO SOBRE COMO 

CONTINUAR

Directamente no monte
Coidado

directo do 
monte

Limpeza especies 
invasoras

Plantacións

Limpeza de residuos 
e matorral

Pechar por épocas 
para protexer

Contacto

Visitas e saídas ao
monte

Campamento

Actividades para 
tódalas idades

Deportes

Moto

Enduro

Bici

Fútbol

Outros
proxectos

Proxecto cogomelos

Aplicar os proxectos
de emprendemento

Introducir gando

Horta e cocina 
ecolóxica



PROPOSTAS DO ALUMNADO SOBRE COMO 

CONTINUAR:

Fóra do monte

Espazos do 
centro

Aula ao aire libre

Facer xardín e horta

Facer un invernadoiro

Espazo para gando

Sensibilización

Aprender a non contaminar

Aprender a amar a natureza

Implicar máis
persoas/centros no proxecto

Visibilizar problemas do 
bosque

Comunicación

Campaña contra incendios

Murais

Curtametraxes

Comentarios

Debería saír de nós

Danos ganas de ser 
comuneiros

Fixen poucas actividades

Que o monte sexa de todos 
e non so das comunidades

Zonas sin Ceprona onde a 
diversidade esté morta


