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Resumo 

Este Traballo de Fin de Grao axústase á modalidade dunha proposta de innovación pedagóxica 

pensada para levar a cabo co alumnado de 5º de Educación Primaria do C.E.P. Xosé María Brea Segade. 

Nesta proposta emprégase o medio natural como modelo educativo e inclusivo no proceso de ensino-

aprendizaxe. Para a súa elaboración faise unha procura de diferentes fontes bibliográficas sobre a 

escola rural en Galicia, a educación na natureza como modelo pedagóxico e a educación inclusiva, 

para posteriormente deixar constancia da conexión que existe entre estes elementos. Alén desta 

investigación documental, cóntase coa  experiencia persoal gracias á realización do prácticum II no 

centro de ensino en cuestión, así como a realización dunha entrevista a unha mestra deste colexio.   

En canto ás actividades formuladas, estas responden a todas as área de coñecemento que recolle a 

Educación Primaria, as cales son levadas a cabo mediante metodoloxías activas e inclusivas. Amais, 

todas estas tarefas son avaliadas por medio de diferentes modalidades.   

Por último, amósase unha conclusión sobre a necesidade da formación inicial dos futuros mestres e 

mestras neste modelo pedagóxico e unha reflexión sobre a utilidade de trasladar a aprendizaxe á 

contorna próxima do alumnado.   

Palabras clave: proposta de innovación pedagóxica, escola rural, educación na natureza, 

educación inclusiva, metodoloxías activas.  

Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado se ajusta a la modalidad de una propuesta de innovación pedagógica 

pensada para llevar a cabo con el alumnado de 5º de Educación Primaria del C.E.P. Xosé María Brea 

Segade. En esta propuesta se utiliza el medio natural como modelo educativo e inclusivo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para su elaboración se hizo una búsqueda de diferentes fuentes 

bibliográficas sobre la escuela rural en Galicia, la educación en la naturaleza como modelo pedagógico 

y la educación inclusiva, para posteriormente dejar constancia de la conexión que existe entre estos 

elementos. Más allá de esta investigación documental, se cuenta con la experiencia personal gracias 

a la realización del prácticum II en el centro de enseñanza en cuestión, así como la realización de una 

entrevista a una maestra de este colegio.    
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En cuanto a las actividades formuladas, estas responden a todas las área de conocimiento que recoge 

la Educación Primaria, las cuales son llevadas a cabo mediante metodologías activas e inclusivas. 

Además, todas estas tareas son evaluadas por medio de diferentes modalidades.    

Por último, se muestra una conclusión sobre la necesidad da la formación inicial de los futuros 

maestres y maestras en este modelo pedagógico y una reflexión sobre la utilidad de trasladar el 

aprendizaje al entorno cercano del alumnado.    

Palabras clave: propuesta de innovación pedagógica, escuela rural, educación en la 

naturaleza, educación inclusiva, metodologías activas.  

Abstract 

This Final Degree Project is in accordance with the pedagogical innovation proposal designed to be 

carried out with 5 th year of primary school students, in the C.E.P. Xosé María Brea Segade. In this 

offer the natural environment is used as an educational and inclusive model in the teaching and 

learning process. For its elaboration, a search of different sources of information about rural school in 

Galicia, nature education as a pedagogical model and inclusive education was made to show the 

relation between these elements. Beside this research, I considered the personal experience gained 

through the Practicum II and a interview with the school teacher.  

In terms of the related activities, these refer to all areas of knowledge covered in Primary Education. 

These activities are carried out by active and inclusive methodology. In addition, all theses schoolwork 

are evaluated by means of different modalities.  

Finally, a conclusion on the need for initial training of the future teachers in this pedagogical model is 

shown, and a reflection about the usefulness of bringing learning to the learner´s near environment. 

Keywords: proposal of pedagogical innovation, rural school, education in nature, inclusive 

education, active methodology. 
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Introdución 
O autor Louv (2005) denomina Trastorno por Déficit de Natureza á persistente desconexión 

das persoas coa natureza, o que paralelamente provoca a diminución do uso dos sentidos, problemas 

de atención e eivas físicas e emocionais. Neste sentido, cabe indicar que cada vez son máis os nenos 

e as nenas que manteñen un escaso contacto coa natureza, privando á infancia do pracer por descubrir 

e experimentar no medio natural, en detrimento do seu desenvolvemento integral e do óptimo 

mantemento do planeta (Hueso, 2021). Con todo, aínda que a natureza como recurso pedagóxico 

existe dende tempos inmemoriais, hoxe en día hai especialistas de distintos eidos que teñen como 

propósito convertela na protagonista da educación formal, ao considerala unha ferramenta con moito 

potencial no proceso de ensino-aprendizaxe (Wauquiez et al., 2021) e como modelo inclusivo para 

atender á diversidade do alumnado (Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza, 2020). Neste 

senso, as escolas rurais xogan con vantaxe, pois segundo Armas e Macía (2017) a identidade do 

territorio rural caracterízase por contar con espazos naturais. Así pois, esta particularidade deste 

contexto educativo ofrece a posibilidade de poñer en práctica a educación na natureza.  

A xustificación dos distintos temas que dan forma a este traballo teñen diferentes orixes. Por 

unha banda, a escolla do tema sobre a escola rural débese á experiencia como alumna que tivo que 

mudar dunha escola rural a unha que se atopaba nun contexto urbano por considerar, dende o ámbito 

familiar, que esta brindaba máis oportunidades educativas. A este respecto, cómpre ter en conta o 

que presaxiou Álvaro Cunqueiro aló no século XX: “O crime das cidades contra os nenos é que poden 

chegaren a adultos sen saber diferenciar máis ca tres árbores, sen ter escoitado un paxaro, nin visto 

unha estrela”. Por conseguinte, con este traballo preténdese deixar constancia de que un centro rural 

é tan válido como un urbano e que incluso ofrece posibilidades que nun contexto diferente non 

podemos atopar, especialmente para atender a diversidade do alumnado.  En segundo lugar, Neto 

(2020) expón que as escolas tornaron en espazos sen sentido, incapaces de mostrar desafíos que 

motiven ao alumnado para poder perseguilos. Así pois, fronte esta problemática que está vivindo a 

educación do século XXI, é imprescindíbel poñer o foco de atención na utilización e valorización de 

espazos naturais. En consecuencia, a escolla do tema sobre as aulas na natureza vén motivada pola 

vivencia no prácticum I, onde unha das singularidades da escola era que parte da práctica curricular 

desenvolvíase en contacto coa natureza. Mediante esta experiencia púidose ver que o alumnado non 

só explora e aprende a través dos estímulos que estes espazos ofrecen, senón que ademais permite 

que adquiran maior confianza en si mesmos, xa que se promoven relacións igualitarias e 

inclusivas. Como último aspecto, mais non menos importante, está a abordaxe da atención á 
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diversidade dende unha perspectiva inclusiva. Por conseguinte, neste traballo a diversidade é 

entendida como un factor enriquecedor para toda a comunidade educativa e como un dereito das 

persoas. Noutras palabras, trátase de ver a diversidade como un tesouro que se debe preservar como 

un dos valores patrimoniais da humanidade (Rodríguez et al., 2020). Neste sentido, como seres vivos 

que somos pertencemos á natureza por natureza, por esta razón o contacto con ela é tan necesario 

para un correcto desenvolvemento do ser humano. Así pois, o contacto co medio natural preséntase 

como unha ferramenta para atender á diversidade do alumnado (Asociación Nacional de Educación 

en la Naturaleza, 2020).    

As diferentes orixes deste traballo gardan relación co C.E.P. Xosé María Brea Segade, centro 

de ensino onde se realizou o prácticum II, o cal se atopa nun espazo rural e onde xa se comezou unha 

liña de traballo de uso da natureza; e onde, como en todas as escola, conviven nenos e nenas con 

diversas características persoais e académicas. Así pois, neste Traballo de Fin de Grao (en diante TFG) 

preséntase unha proposta de innovación pedagóxica que ten como destinatario o alumnado de 5º de 

Educación Primaria do colexio citado.   

Polo tanto, o obxectivo principal deste TFG é poñer en valor a escola rural pública empregando 

a contorna natural no proceso de ensino-aprendizaxe e fomentando o desenvolvemento integral do 

alumnado en espazos ao aire libre, aplicado a un caso concreto que mostrou interese por este traballo. 

Con esta finalidade básica, máis en concreto, aspírase a:   

• Aportar nitidez sobre a noción das escolas rurais, a educación na natureza e as escolas 

inclusivas.  

• Elaborar unha proposta de innovación pedagóxica de calidade que permita acercar aos nenos 

e ás nenas a súa contorna natural próxima e, ao mesmo tempo, conciliar as achegas da 

educación na natureza coa necesidade de cubrir o currículo.   

• Presentar un modelo educativo inclusivo a través do medio natural que permita responder ás 

diversidades do alumnado, de xeito que cada persoa poida desenvolver ao máximo ás súas 

potencialidades.    

Para alcanzar estes propósitos, en primeiro lugar, faise unha revisión bibliográfica. Así, a 

fundamentación teórica comeza afondando sobre a escola rural, polo que se fai necesario establecer 

unha delimitación deste espazo en Galicia para coñecer a súa realidade. Amais, introdúcese unha 

breve análise da traxectoria destas escolas e remátase expoñendo o valor pedagóxico do territorio 

rural e as posibilidades que ofrece para trasladar as aulas á contorna natural. Deseguido, preséntase 

un segundo apartado que pon o foco de atención na orixe da educación na natureza como modelo 
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educativo. Alén disto, expóñense os beneficios que presenta, tanto para atender a diversidade do 

alumnado como para o medio onde se pon en práctica. En terceiro lugar, introdúcese a atención á 

diversidade dende a educación inclusiva como modelo para erradicar as barreiras de aprendizaxe. Esta 

sección remata propoñendo a Aprendizaxe Cooperativa (en diante AC), Aprendizaxe Situada (en 

diante AS) e a Aprendizaxe Experiencial (en diante AE) como metodoloxías activas que permiten poñer 

en práctica o modelo inclusivo no medio natural. No derradeiro apartado da fundamentación teórica 

faise unha correlación, apoiándose no exposto, entre a escola rural, a educación na natureza e a 

atención á diversidade dende unha perspectiva inclusiva.   

Debido á natureza concreta e orientación práctica deste traballo, é importante contar con 

información situada, polo cal se perfila o contexto da intervención, así como unha análise da situación 

para axustala ás singularidades do caso. Nese sentido, recádase información de fontes primarias a 

través da análise das observacións directas realizadas durante o prácticum II e dunha entrevista á 

mestra titora do grupo, participante no proxecto Máis ca leña.  

Tendo en conta o exposto, preséntase unha proposta de innovación pedagóxica, onde se 

mostra como a educación no medio natural permite traballar todas as áreas de coñecemento 

englobadas na Educación Primaria. Ademais, dita proposta recolle unha avaliación continua.  

Por último, as conclusións deste traballo versan sobre a necesidade da formación inicial dos 

futuros mestres e mestras neste modelo pedagóxico, co fin de favorecer que este  sexa posto en 

práctica nas escolas públicas; e do apuro de saír da zona de confort por parte do persoal docente, para 

conectar a lexislación educativa coa realidade do alumnado.   

Planificación 

1. Fundamentación teórica e revisión bibliográfica  

1.1. A escola rural 

1.1.1. A delimitación do rural e o seu significado  

O presente traballo desenvolvese ao redor do contexto rural, polo que se fai necesario prestar 

atención ao seu significado. A delimitación de rural non está consensuada por parte dos 

investigadores, e isto débese á heteroxeneidade que presentan estes territorios, sendo estas 

diferenzas moi sobresaíntes en Galicia (Armas e Macía, 2017). Ademais, debido ao carácter 

globalizado da sociedade na que vivimos, resulta difícil establecer límites entre o rural e o urbano 

(Bustos, 2011). Na procura desta delimitación este traballo apóiase no artigo de Armas e Macía (2017), 
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onde se expón un índice de ruralidade concreto para Galicia atendendo a seis variables: a densidade 

de poboación, a evolución da poboación nos últimos 10 anos, a taxa de envellecemento, o número de 

vivendas por cada 100 habitantes, a poboación ocupada que traballa no sector agrario e o tempo de 

desprazamento en minutos á cidade máis próxima de 50.000 habitantes ou máis. Tras aplicar este 

índice de ruralidade, os resultados obtidos evidencian un forte compoñente rural en Galicia e resaltan 

a variedade de graos de ruralidade. Deste xeito, a delimitación de urbano-rural é a seguinte (Figura 

1):  

Figura 1  

Índice de ruralidad. Delimitación urbano-rural en Galicia  

 

Nota. Adaptado de Índice de ruralidad. Delimitación urbano-rural en Galicia, de Armas e Macía, 2017. 

Polo tanto, se a ruralidade se presenta de xeito heteróclita, non existe unha única identidade 

rural, senón que existen distintas identidades que proveñen de territorios, memorias colectivas, 

ideoloxías e intereses socioeconómicos e socioecolóxicos diferentes entre si. O que si parece estar 

claro, segundo Gallar (2021), é que tódalas identidades dos territorios rurais comparten a condición 

agraria. Pois nas aldeas a maior parte da poboación mantén relación directa ou indirecta co manexo 

do territorio, o cal se vencella á economía e tamén modela a paisaxe. Con todo, este mesmo autor 

afirma que na actualidade o sector agrario atópase fortemente ameazado, desvalido e maltratado, 

feito que é importante ter en conta nas diferentes intervencións sociais e educativas que se propoñan, 

respecto á relación da poboación coa paisaxe e a sustentabilidade desta.  
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Neste sentido, cando se fala de rural galego é imposible esquecerse do gran problema ao que 

se enfronta censo tras censo, pois o éxodo rural non deixou de medrar dende os anos sesenta (Lois-

González e Aldrey-Vázquez, 2011) e este deterioro demográfico continua vixente no século XXI. A este 

respecto, as autoras Toxo-Asorei e García-Arias (2018) afirman que o éxodo rural excede o crecemento 

natural en moitas zonas e isto provoca a diminución de habitantes “ata un nivel crítico polas baixas 

densidades poboacionais” (p.126). Este proceso leva consigo unha serie de problemas, pois co 

abandono do rural tamén se desampara a riqueza do patrimonio cultural e tradicional, e déixase no 

esquecemento a vida comunitaria. O mestre Lourido (2021) afirma que “o despoboamento leva 

consigo a destrución de patrimonio natural e cultural, biodiversidade e toponimia, paisaxes e calidade 

de vida, soberanía alimentaria e riqueza lingüística” (p. 58).  

Neste proceso de abandono e despoboamento do rural, os centros educativos xogan un papel 

primordial, pois “o illamento das escolas vai unido ao illamento das comunidades e pechar escolas 

non é máis que apurar o proceso de desertización e de morte das propias comunidades” (Mesa Galega 

de Educación no Rural, 2006, p.7). A este respecto, cómpre que as nenas e os nenos dende os 

primeiros anos de escolarización recoñezan as características do medio no que viven e que aprendan 

a valoralas, xa que para favorecer o desenvolvemento rural faise necesario mudar as actitudes e 

aptitudes da súa poboación. A autora Abós (2020) defende que unha escola que formula a educación 

adaptada a súa realidade, que fomenta as aprendizaxes significativas e está aberta á comunidade é 

esencial para frear o despoboamento e posibilitar a repoboación. Así, as escolas albergan claves para 

cambiar o rumbo desta problemática, sendo unha delas educar no rural para o rural.   

1.1.2. Breve análise histórico da escola rural e o seu tratamento lexislativo  

As primeiras escolas coñecidas en Galicia, son as chamadas escolas de ferrado, as cales 

recibiron este nome debido á forma de pago que recibían os mestre e mestras por parte das familias 

(García-Fernández, 1999).  

O percorrido das escolas públicas en Galicia conta con dúas fases, a primeira corresponde á 

década de 1850 e a segunda comeza en 1920 ata finais da II República. Durante estes dous períodos 

as escolas de ferrado devalaron, debido a que foron substituídas polos centros públicos. Con todo, 

non chegaron a desaparecer, xa que as escolas públicas eran insuficientes e a isto sumábaselle as 

instalacións e servicios precarios (García-Fernández, 1999). Mudar esta situación era un dos 

obxectivos da pedagoxía republicana, pero o breve período da II República imposibilitou converter as 

penurias polas que pasaba a escola rural (Costa, 2014; García-Fernández, 1999).   
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Xa no ano 1970, coa aprobación da Lei Xeral de Educación, creáronse concentracións escolares 

que pretendían actualizar o sistema educativo español. Nun primeiro momento, estes centros foron 

aceptados e acollidos por toda a comunidade educativa, xa que proporcionaban mellores condicións 

en canto ás instalacións e ós servizos prestados (Costa, 2014). Foi así, como o conxunto de escolas 

rurais de proximidade para o alumnado foron pechando dende a década dos setenta ata hoxe en día. 

Isto provocou, e provoca, que os e as escolares se tivesen que afastar dos seus domicilios para acudir 

á escola (López-Pardo e Candia, 2014), o que á súa vez motiva a ruptura do vínculo coa contorna máis 

próxima (Costa, 2014). Malia isto, co fin do franquismo, creáronse colectivos que pretendían mudar a 

sociedade e con ela dignificar o contexto rural, como o movemento cooperativo formado polas 

mestras da montaña lucense (López-Pardo e Candia, 2014).   

Así, a finais dos anos setenta e principio dos oitenta leváronse a cabo mobilizacións en repulsa 

do peche destas escolas, dos longos traxectos do transporte escolar e do rexeitamento dos centros 

escolares comarcais que españolizaban a cultura e o idioma (Costa, 2014). Autores como López-Pardo 

e Candia (2014) e Costa (2014) expoñen que este período foi un momento venturoso a nivel 

pedagóxico, onde a educación ligada ao territorio tivo gran eco social e no que se puxeron en práctica 

distintas experiencias educativas freinetianas, o que a súa vez motivou o seu estudo e a súa 

investigación. Este período coincide coa instauración do primeiro programa de Educación 

Compensatoria (1983), o cal pretendía atender ao alumnado que vivía en zonas rurais illadas ou con 

grandes déficits culturais, que iniciaban serodiamente a escolaridade, ou que non podían recibir 

educación preescolar (Berlanga, 2014; Corchón et al., 2013). Neste senso, é preciso destacar o 

nacemento da Nova Escola Galega (en diante NEG) no ano 1983, que se tiña constituído cun forte 

compromiso a prol da educación no rural a partir de referentes freinetianos.   

A comezos da década dos noventa apróbase a Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de 

Ordenacións Xerais do Sistema Educativo, pese ser a primeira lei reguladora do sistema educativo que 

aborda explicitamente a atención específica das necesidades educativas especiais, non supón 

ningunha mudanza respecto do establecido no RD de Educación Compensatoria (Corchón et al., 2013). 

Nesta mesma década o Movemento de Renovación Pedagóxica coa axuda da NEG crean en Galicia a 

Mesa Galega da Escola Rural, que posteriormente recibirá o nome de Mesa Galega de Educación no 

Rural (en diante MGER). Esta defende “un ensino de calidade de todos os nenos e nenas que viven no 

medio rural e que entende a educación como un factor importante de desenvolvemento das persoas 

e das comunidades.” (López-Pardo e Fernández 2006, p.75). Con esta perspectiva, a MGER vén 

desempeñando unha tarefa, ás veces descoñecido pero imprescindible, a prol da educación no medio 

rural galego (López-Pardo e Candia, 2014).  
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Jiménez-Sánchez (2020) expón que nos últimos 20 anos a educación estivo suxeita a distintas 

leis educativas. Así, no ano 2002 aprobouse a Lei Orgánica 10/2002, do 10 de decembro, de Calidade 

da Educación, a cal prestaba atención á garantía da igualdade de oportunidades no mundo rural e a 

compensar os efectos de situacións de desvantaxe social. Tras catro anos apróbase a Lei Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación, que recoñecía o carácter particular da escola rural co obxectivo 

de proporcionarlle os medios e sistemas organizativos necesario para atender as necesidades 

específicas e garantir a igualdade de oportunidades. Pasados sete anos apróbase a Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa, a cal incide nas necesidades 

específicas que presenta a escolarización do alumnado en zonas rurais. Para rematar coa sucesión de 

leis educativas, no 2020 aprobouse a Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica 

a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. Esta última pon especial atención á escola rural, 

pois entende que é necesario dotala de medios para atender ás súas necesidades e asegurar a 

permanencia no sistema educativo do alumnado das zonas rurais máis alá da educación básica.   

Pese a aprobación destas leis, o número de escolas rurais foi descendendo ano tras ano, polo 

que como di Costa (2014) o panorama das contornas rurais en Galicia presenta unha tonalidade xeral 

de derrubo. En conclusión, a situación actual dos contextos rurais precisa de estratexias institucionais, 

políticas e sociais para reverter o seu estado e optar por unha vida digna neste territorio. Do mesmo 

xeito, son necesarias medidas políticas educativas no que atinxe a un currículo adaptado ao medio 

rural. Así a todo, o pedagogo Costa (2014) expón que as escolas rurais teñen un presente difícil, aínda 

que un posible horizonte.  

1.1.3. Valor pedagóxico do territorio rural  

O factíbel horizonte do que se vén falando transcorre polas posibilidades que a escola rural 

aporta á educación dos nenos e das nenas gracias ao seu territorio. Segundo as autoras Abós et al. 

(2021), este último concíbese sincronicamente como espazo social e espazo vivido.  

O autor Pinassi (2015) entende o espazo vivido como prácticas individuais dentro do medio 

material ou percibido que, a súa vez, se combina con relacións interpersoais, dando lugar ao espazo 

concibido. Deste modo, atribúeselle sentido ao percibido na contorna a través da experiencia e créase 

o espazo vivido. Así pois, este espazo forma unha realidade complexa que se vai construíndo ao longo 

da vida. Neste senso, a escola xoga un papel fundamental, xa que os procesos de ensino-aprendizaxe 

conectados coa contorna implican que o alumnado interactúe con ela e, polo tanto, que coñeza o seu 

funcionamento e os mecanismos que a fan posible. Así pois, o valor pedagóxico do territorio supón 

deixar que este entre na escola e se converta en coñecemento vívido e próximo ao alumnado.  
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A este respecto, hai que ter en conta que aprender do territorio non só implica un saber 

profundo do propio contexto, senón que tamén permite un aumento do sentimento comunitario. Por 

esta razón, faise necesario mencionar os fondos comunitarios de coñecemento e identidade, 

entendéndoos como “espacios geográficos-culturales, artefactos físico-simbólicos, organizaciones, 

agente o instituciones sociales y comunitarias que mediante un trabajo en red con escuelas se 

convierten en oportunidades educativas y recursos para la enseñanza y el aprendizaje” (Esteban-

Guitart et al., 2021, p. 244). En consecuencia, non cabe dúbida de que o territorio é un axente social 

potencialmente educativo. Con todo, para poñer en marcha prácticas innovadoras que permitan 

introducir os recursos do territorio no proceso de ensino-aprendizaxe, é necesario partir dunha análise 

curricular da contorna, pois só así será posible contextualizar o currículo. A súa vez, isto permite tomar 

mellor e maior conciencia das potencialidades do propio territorio e establecer os obxectivos de 

aprendizaxe (Abós et al., 2021).  

En definitiva, debido á diversidade e heteroxeneidade do medio rural, a escola rural conta con 

elementos patrimoniais de seu, o que fai que se atope nunha situación privilexiada para poder 

transformarse e adoptar modelos pedagóxicos alternativos fronte ás escolas convencionais. Así pois, 

neste traballo vencéllase a escola rural á súa contorna natural.    

1.2. A educación na natureza 

Para comprender as escolas na natureza ou a escola-bosque é necesario facer mención á 

pedagoxía na natureza. Este concepto, segundo a Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza 

(2020), é comprendido como a ciencia que estuda e desenvolve a aprendizaxe baseada no contacto 

regular, permanente e directo coa natureza silvestre, aproveitando os elementos e os espazos que 

esta ofrece dende unha perspectiva respectuosa con ela. Dende este punto de vista, as escolas na 

natureza son iniciativas pedagóxicas que ofrecen educación en contacto coa natureza de xeito 

estruturado, baixo unha coordinación e acompañamento profesional propiamente preparado.  

Polo tanto, é importante ter en conta o papel da persoa docente como guía neste modelo 

educativo, mentres que os nenos e as nenas se converten nas protagonistas do proceso de ensino-

aprendizaxe. Dito doutro xeito, supón afastarse dunha aprendizaxe memorística, pois enténdese que 

só se aprende aquilo que o alumnado, motivado polos seus intereses, experimenta a través dos 

sentidos (Pérez-de Ontiveros, 2021).  
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1.2.1. Breve descrición da súa orixe  

A orixe das escolas na natureza remóntase á escola peripatética, na Grecia Antiga, onde os 

filósofos saían cos seus discípulos a pasear e a manter coloquios á sombra das árbores de Atenas. Esta 

forma natural de educar tamén era practicada polos aprendices dos gremios, os cales aprendían por 

observación, imitación e repetición do que facía o mestre. Este enfoque epistemolóxico, coñecido 

como indutivo-empírico, é o que se emprega na actualidade nas escolas na natureza (Hueso, 2021).   

En España existen precedentes máis actuais sobre a educación na natureza que, seguindo os 

pasos de pedagogos e pensadores como Jean Jacques Rousseau ou John Dewey, serven como 

referentes para reformular o papel que estes centros de ensino deben desenvolver (Asociación 

Nacional de Educación en la Naturaleza, 2020). Un exemplo disto é a Escuela de Bosque de Montjuich, 

fundada por Rosa Sensat no ano 1914, a cal tiña como principal obxectivo conectar a actividade escolar 

coa vida da cidade e co medio (Bernal, 2000). Do mesmo xeito, en Galicia no curso académico de 1948 

a 1949 abríronse as portas dunha nova escola inspirada no método do pedagogo Ovide Decroly, a cal 

estaba baixo a dirección de Avelino Pousa. Amais dos centros de interese, este mestre cría que a 

práctica educativa se debía desenvolver en contacto íntimo coa natureza (Costa, 2014).  

As escolas na natureza en España comezaron de novo no ano 2011 e sobre todo no 2014, 

momento no que se dá unha maior expansión do movemento. Este modelo educativo, malia os 

antecedentes citados e entre outros, non contan cun deseño formal, é dicir, non existen uns criterios 

comúns lexitimados (Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza, 2020). Neste senso, cabe 

destacar que a Federación EdNa de Educación en la Naturaleza está loitando para dar profesionalidade 

e asegurar a calidade deste paradigma pedagóxico. Así, na súa Guía de Escuelas en la Naturaleza 

presenta uns requisitos mínimos para garantir a calidade en materia educativa (Asociación Nacional 

de Educación en la Naturaleza, 2020), entre eles están os seguintes:  

• Un único grupo heteroxéneo en idade e sexo.   

• A asistencia é regular durante o período lectivo establecido na lexislación.   

• O escenario de aprendizaxe é a natureza, na cal transcorre a xornada escolar.   

• Nos días de condicións meteorolóxicas adversas cóntase cun acubillo.   

• As ratios son reducidas, unha persoa adulta por oito nenos e nenas.   

• A manipula do entorno provocando a aparición de aprendizaxes espontáneas.   

• Os materiais empregados no proceso de ensino-aprendizaxe son de orixe natural.  

• Dáse relevancia á autonomía, autodeterminación e á autorregulación do alumnado.   

• As persoas adultas acompañan dun xeito respectuoso e supervisan os riscos sen eliminalos.  
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Cabe sinalar que as escolas na natureza non son desexadas nin aceptadas por parte de toda a 

comunidade educativa, polo que existen modelos mixtos que permiten beneficiarse da proximidade 

coa natureza ao tempo que desenvolven outras metodoloxías educativas (Hueso, 2021). Dende a 

mesma perspectiva fala a mestra á que se lle realiza a entrevista, pois ela afirma que no C.E.P. Xosé 

María Brea Segade hai persoas docentes que non son partícipes desta práctica, xa que consideran que 

todo o que se desenvolve no medio natural non serve máis que para perder o tempo. Así pois, coa 

proposta de innovación pedagóxica que se presenta neste traballo, preténdese ofrecer un 

aproveitamento do territorio natural que cingue á escola en cuestión, para que a comunidade 

educativa sexa consciente da súa utilidade no proceso de ensino-aprendizaxe.   

1.2.2. Beneficios da educación na natureza para o alumnado 

A contorna natural fornece un espazo no que as nenas e os nenos poden explorar e conectarse 

co mundo vivo do que forman parte, a través da multitude de oportunidades de aprendizaxe e 

estímulos que presenta. Ademais, desenvolve a curiosidade, a creatividade e mostra desafíos físicos e 

cognitivos que dentro dunha aula nunca se terían dado. A Asociación Nacional de Educación en la 

Naturaleza (2020) e as autoras Wauquiez et al. (2021) expoñen distintos beneficios que axudan ao 

desenvolvemento integral das crianzas:  

• Matemáticas. Esta ciencia foi creada para entender e organizar a natureza, polo que 

matemáticas e natureza están intimamente relacionadas. Así pois, o alumnado pode 

identificar nos seres vivos simetrías; recadar, ordenar e contar ramas, pedras, follas, etc.; 

estimar cantidades de forma significativa, que posteriormente permitirá calcular con datos 

exactos; e adquirir maior conciencia espacial; entre outras oportunidades.  

• Coñecemento e comprensión do mundo. Acotío a natureza presenta ocasións para construír 

ou reconstruír o mundo de xeito claro e lóxico mediante a exploración, observación e a 

dedución de fenómenos naturais. Pois as inmersións na natureza dan sentido á vida e axudan 

a desenvolver a visión do mundo.  

• Desenvolvemento físico. Cando as nenas e os nenos están en contacto coa natureza exploran, 

móvense e exercitan a motricidade grosa e fina, polo que mostran un estado físico motor 

avanzado, coordinado, equilibrado e áxil.  

• Desenvolvemento creativo. Na natureza os materiais non son predeterminados, polo que as 

crianzas poden crear o que se lles antolle, xa que todo pode ser. Ademais, estes materias son 

moi diversos, polo que os cativos e as cativas están motivadas a pensar, cada quen dende a 

súa perspectiva dando renda solta á imaxinación.  
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• Desenvolvemento emocional. No entorno natural atópase unha infinidade de experiencias 

sensoriais, como os cheiros, os sons, o vento, as sombras, os movementos das árbores, etc. 

Experimentar estas sensacións provoca un estado de calma para as persoas, axudando a 

mellorar o seu benestar, a amortizar os efectos negativos da vida e a reducir o estrés.  

• Habilidades sociais. A contorna natural ofrece un espazo onde as persoas se senten iguais, sen 

expectativas e sen prexuízos, xa que se trata dun espazo non sectorizado segundo as 

capacidades ou habilidades que cada quen presenta. Así pois, no medio natural desfrutan 

compartindo os descubrimentos, apoiándose entre si e colaborando cos desafíos e os riscos 

aos que se enfrontan. En palabras de Wauquiez et al. (2021) “al utilizar lo que la naturaleza 

ofrece, se alienta a que se comuniquen entre si para decidir como utilizar el material y 

cooperar para lograr sus objetivos” (p.24).  

• Linguaxe. Na natureza o alumnado pode realizar unha multitude de accións, como explorar, 

descubrir e construír. Estes actos apoian as habilidades comunicativas e a linguaxe, sendo 

estas esencial para alcanzar novas aprendizaxes.   

Alén destes beneficios, as mesmas autoras defenden que a práctica regular de actividades na 

natureza ten outros efectos positivos. Entre eles o aumento da autoestima, a conciencia e a confianza 

persoal, pois o medio natural axuda a coñecer as capacidades e límites individuais. Outro aspecto a 

destacar é que a aprendizaxe ao aire libre é holística, significativa e motivadora. Neste senso, cómpre 

facer referencia á relación que garda a educación na natureza coa educación inclusiva, pois esta tamén 

ve a aprendizaxe como o desenvolvemento dunha imaxe propia positiva, o apoio ao sentido da 

capacidade, a autonomía, e a identificación co grupo (Escudero e Martínez, 2010).  

Para finalizar, é preciso indicar que todas estas ideas foron defendidas por Célestin Freinet, o 

cal defendía a analoxía entre procesos naturais e procesos educativos, pois este pedagogo confiaba 

nas capacidades do medio natural como principal instrumento de equilibrio, saúde e formación dunha 

persoa (González-Monteagudo, 2011). En consecuencia, Freinet (1994) afirma que a natureza 

constitúe “el medio más rico y el que mejor se adapta a las necesidades variables de los individuos” 

(p. 45). Polo tanto, non hai dúbida de que este é un espazo educativo excepcional para levar a cabo 

os proceso de ensino-aprendizaxe.  

1.2.3. Beneficios da educación na natureza para o medio  

A diferencia doutros modelos pedagóxicos, a educación na natureza non só beneficia ás 

persoas que a desfrutan, senón ás xeracións futuras; á propia natureza; ao mantemento da cultura; e 

a conservación das tradicións e saberes populares (Hueso, 2021; Abós, 2020).   
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No modelo educativo en cuestión, o alumnado mantén experiencias temperás coa natureza, 

o que posibilita a creación de vínculos estreitos e positivos con ela, que se prolongará toda a vida 

repercutindo no desenvolvemento psicolóxico e emocional (Pérez-de Ontiveros, 2021). Amais, Hueso 

(2021) expón que as nenas e os nenos, que pasan moito tempo en contacto co medio natural e senten 

vencello cara ela, mostran comportamentos proambientais na idade adulta. Do mesmo xeito, 

relaciónanse estas vivencias temperás coa ecoansiedade, coa toma de iniciativas activistas e coa 

resolución de problemas ambientais. Neste senso, é importante destacar que a infancia, con respecto 

ás demais fases de desenvolvemento dunha persoa, é a mellor etapa de conexión coa natureza 

(Hueso, 2021). Por esta razón, educar dende a natureza non só permite sacar proveitos emocionais, 

sociais, cognitivos e físicos; senón que tamén permite sentar as bases para un estilo de vida 

respectuoso co planeta.  

Alén destes beneficios, a creación de materias como Máis ca leña presenta un enorme 

potencial para coñecer mellor a cultura rural local, axudar a identificar na contorna xeográfica do 

alumnado posibles saídas de tipo económico e/ou laboral, así como aumentar a autoestima dos nenos 

e nenas que viven no medio rural. Isto supón unha ganancia directa sobre a propia contorna, pois 

axudará a mitigar o despoboamento das zonas rurais, asegurando o mantemento das seguintes 

xeracións (López-Pardo e Candia, 2014).  

1.3. A atención á diversidade dende unha escola inclusiva  

O sistema de ensino actual non pode ser percibido como un organismo homoxéneo, posto 

que nunha mesma aula conviven múltiples realidades individuais, sociais e de aprendizaxe. Así pois, 

hoxe en día as escolas atópanse ante o gran reto de recoñecer a diversidade das persoas e o desafío 

de aceptala de xeito natural.   

Neste senso é necesario falar das barreiras de aprendizaxe, entendidas por López-Melero 

(2011) como “los obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia 

en condiciones de equidad” (p. 42). De acordo con este autor, as barreiras que se encontran na escola 

son de ámbitos moi diferentes. En primeiro lugar, atópanse as barreiras políticas que fan referencia 

ás leis contraditorias sobre a educación, pois por unha banda fálase dunha educación para todas as 

persoas e por outra banda establécense os Colexios de Educación Especial con currículos 

diferenciados. En segundo lugar, encóntranse as barreiras culturais, as cales fan referencia á 

clasificación do alumnado coas etiquetas de “normal” e “especial”. Esta etiquetaxe xera prácticas 

educativas de exclusión, segregación e integración, pois o concepto de alumno ou alumna con 

necesidades educativas especiais xera un estigma e non axuda á inclusión. En terceiro lugar, atópanse 
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as barreiras didácticas, que fan referencia ao proceso de ensino-aprendizaxe, algunhas delas son: a 

competitividade nas aulas; o currículo estruturado en disciplinas e en libros de texto; a organización 

espazo-temporal; a pouca formación do profesorado para comprender a diversidade; e as escolas 

antidemocráticas sen participación entre familia e profesorado.   

Atendendo ao exposto, é necesario engadir que neste traballo a diversidade non só fai 

referencia ao alumnado con Necesidades Educativas Especiais; ao alumnado con Necesidades 

Especiais de Apoio Educativo; ou ao alumnado con Altas Capacidades, senón que se pretende superar 

esta etiquetaxe. Así é que, todas as persoas temos un xeito singular de comprender, aprender e 

relacionarnos co mundo que nos rodea, pois cada quen ten os seus propios ritmos de aprendizaxe, 

intereses e necesidades. Así pois, dende a perspectiva deste traballo a solución non pasa por segregar 

ao alumnado segundo as súas capacidades, senón en mudar o xeito de ensinar. Posto que, tal e como 

pon en manifesto o Index for Inclusión, cando as comunidades se ven como homoxéneas e cando as 

diferenzas entre elas non son recoñecidas, o valor da diversidade pérdese (Booth, 2015). Dende este 

punto de vista falan as autoras Sanahuja et al. (2020), pois expoñen que a sociedade mellora cando 

nos mesturamos en grupos desiguais e aprendemos unhas persoas das outras, xa que isto permite 

desenvolver capacidades como a tolerancia e a empatía. Ademais, as agrupacións heteroxéneas 

favorecen a colaboración entre o alumnado, potenciando a calidade e equidade educativa (Muntaner, 

2014, como se citou en Sanahuja et al., 2020). Neste sentido, os autores Tharp et al. (2002) aseguran 

que agrupar aos nenos e ás nenas de xeito heteroxéneo reforza a inclusión e a equidade, pois as 

prácticas de agrupación atópanse “entre los factores más poderosos para la creación de propincuidad” 

(p. 110), entendendo esta como unha forza esencial na formación de relacións interpersoais.   

En consecuencia, pódese dicir que o traballo cooperativo entre grupos desiguais, defendido 

polo modelo inclusivo, provoca melloras no rendemento académico (Escobar-Guerra et al., 2020). Pois 

a motivación común que proporciona unha meta conxunta predispón a todas as persoas a ofrecer e 

recibir axuda, xa que a consecución dos obxectivos redunda en beneficios para todos e todas (Tharp 

et al., 2002). Alén disto, cómpre indicar que a estruturación cooperativa da aprendizaxe favorece a 

autonomía do alumnado, o que a súa vez reverte nun aumento da autoestima e en máis tempo para 

que a persoa docente poida atender ás nenas e aos nenos menos autónomos (Pujolàs, 2012). A este 

respecto o autor Mendía-Gallardo (2012) expón que cando se adopta o modelo inclusivo en contextos 

educativos é favorable cederlle ao alumnado todo o protagonismo no proceso de ensino-aprendizaxe, 

xa que só así é posible que contribúan co seu saber, coas súas habilidades, destrezas e compromisos.   

Neste senso, faise necesario falar máis detidamente da educación inclusiva, é dicir, unha 

educación para todos e todas, e con capacidade para reducir ou erradicar as barreiras de aprendizaxe. 
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Autores como Garza (2014) expoñen que a educación inclusiva é un proceso baseado nos recursos 

individuais de cada persoa, que fomenta o respecto e promove a participación e o benestar de todo o 

alumnado, independentemente das súas características individuais. A súa vez, isto tradúcese nunha 

meta máis ampla na procura dunha sociedade máis xusta, pois como di o autor anteriormente citado, 

“la educación es un derecho, y una educación de calidad e inclusiva es una prioridad de justicia social” 

(p. 33). A este respecto, os autores Tharp et al. (2002) expoñen a importancia da inclusión, pero sen 

deteriorar a harmonía, a equidade e a excelencia, xa que a escola ten a función de garantir a 

aprendizaxe de contidos necesarios para o desenvolvemento persoal. Así pois, atendendo a Escobar-

Guerra et al. (2020), o principio da educación inclusiva debe fundamentarse en que todo o alumnado 

alcance as mesmas competencias, incluso se a metodoloxía para logralo é diferente.  

Polo tanto, neste traballo apóstase por un modelo educativo inclusivo para superar as 

barreiras de aprendizaxe, recoñecendo o dereito a unha educación de calidade, a cal só é posible 

cando se xunta ao alumnado con diferentes peculiaridades (López-Melero, 2011). Noutras palabras, 

escóllese o modelo educativo inclusivo, xa que este entende a heteroxeneidade como unha fonte de 

riqueza para a comunidade educativa e como un dereito do alumnado que hai que garantir.  

1.3.1. Metodoloxías activas e inclusivas  

Para poder acadar unha escola inclusiva con aulas heteroxéneas é necesario deseñar uns 

principios organizadores e didácticos concretos. A este respecto, preséntanse as seguintes 

metodoloxías activas e inclusivas: a AE, a AC e a AS.   

Por unha banda, na AE a reflexión sobre a propia experiencia é fundamental para acadar 

aprendizaxes (García-Romero e Lalueza, 2019). Neste sentido, a autora Baena (2019) afirma que esta 

metodoloxía ofrece a posibilidade de adquirir novas habilidades, coñecementos, condutas e incluso 

valores, como resultado da observación e da experiencia. Alén disto, esta mesma autora asegura que 

este tipo de aprendizaxe aporta beneficios, tanto á persoa docente como ao alumnado, en termos de 

motivación e de inclusión “gracias a la oportunidad de aproximarse a casos reales y de reflexionar 

sobre su propio proceso de aprendizaje” (p. 39). Amais, a AE pon especial énfases na relación entre o 

“eu” e o “nós”, xa que compartir historias entre diferentes persoas implica unha reflexión común, de 

recoñecemento mutuo e reciprocidade (McDowell ,2014, como se citou en García-Romero e Lalueza, 

2019). Por último, cómpre engadir que tamén fai referencia á relación horizontal entre o alumnado e 

a persoa docente, pois esta preséntase como unha axuda e un apoio na experiencia de cada estudante 

(Freire, 2000, e Young y Karme, 2015, como se citou en García-Romero e Lalueza, 2019). Así, queda 

patente a conexión entre esta metodoloxía e a educación na natureza, pois cando o proceso de ensino-
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aprendizaxe se traslada ao medio natural o alumnado mantén unha experiencia continua e directa 

coa contorna.    

Por outra banda, e como xa se mencionou anteriormente, no que se refire ás metodoloxías 

de ensinanza, a educación na natureza permite traballar con grupos heteroxéneos. Segundo as 

autoras Juárez et al. (2019) este aspecto é defendido tamén pola AC, pois nesta metodoloxía é esencial 

que os grupos de traballo non sexan moi numerosos, pero paralelamente deben estar formados por 

persoas con distintas capacidades. Por conseguinte, na AC o alumnado traballa conxuntamente para 

alcanzar uns obxectivos e para maximizar a súa propia aprendizaxe e, ao mesmo tempo, a dos seus 

compañeiros e compañeiras. Ademais, esta estratexia didáctica coincide con outro dos principios da 

educación na natureza, xa que se deixa a un lado as aulas controladas e dirixidas pola persoa docente, 

pois esta deixa de ser o eixe da ensinanza e cédese importancia á autonomía do alumnado e á 

cooperación entre os e as iguais (Juárez et al., 2019). Outra das aportacións desta metodoloxía 

educativa, relaciónase co autoconcepto e a autoestima do alumnado, xa que o traballo en equipo 

aumenta a confianza e dá lugar a un maior rendemento fronte ao traballo competitivo e individual 

(Pérez-Sánchez e Poveda, 2010).  

Por último, parece inconcibible non ter en conta a AS cando falamos de educar na natureza, 

pois esta metodoloxía construtivista ten como finalidade unir a educación coa realidade do alumnado 

(Gómez-Márquez, 2013). Amais, esta estratexia proporciona ferramentas necesarias para conseguir 

que o alumnado encontre unha aplicación práctica aos coñecementos teóricos adquiridos. En tal 

sentido, Sagástegui (2004) afirma que a AS “requiere que los estudiantes operen en situaciones 

‘reales’ y ‘auténticas’ semejando las formas de aprendizaje que se producen en la vida cotidiana” 

(p.33). Así pois, o autor Gómez-Márquez (2013) expón que esta metodoloxía non só permite formar 

persoas competentes nalgunhas áreas de coñecemento, senón que ademais ofrece a posibilidade de 

educar a persoas conscientes das necesidades sociais e capaces de analizar e resolver os problemas 

que presenta a súa contorna. Noutras palabras, a escola debe ir máis alá do dominio do coñecemento 

dende un punto de vista académico, é dicir, debe favorecer a conexión dos contidos con situacións da 

vida real (Perkins, 2017). Alén disto, na AS a dimensión social da aprendizaxe sitúase diante da 

dimensión individual, é dicir, a participación activa en actividades colectivas é fundamental, polo que 

esta metodoloxía fundaméntase na participación e na colaboración cos distintos axentes que 

interveñen no proceso de ensino-aprendizaxe (Niemeyer, 2006).  

En conclusión, neste traballo tense en conta a AE, a AC e a AS para promover unha educación 

inclusiva dende o medio natural. Pois tal e como poñen en manifesto Pujolàs (2012) e Bonals e 

Sánchez-Cano (2007) a educación inclusiva e a AC están estreitamente relacionados, xa que o modelo 
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inclusivo require unha organización cooperativa, e educar en valores relacionados coa cooperación 

esixe que a organización sexa inclusiva. Do mesmo xeito, tamén existe unha correlación entre a AE, a 

AS e o modelo inclusivo, posto que esta última parte da base dunha educación de calidade para todos 

e todas, mentres que a AS e a AE ofrece a todos os nenos e nenas unha aprendizaxe funcional e 

conectada coa realidade para alcanzar un desenvolvemento integral, favorecendo a operatividade ao 

longo da vida.  

1.4. Educar na natureza como modelo educativo inclusivo  

Tendo en conta o exposto, queda patente a existencia dun nexo común entre a educación na 

natureza e a escola inclusiva. Pois a contorna natural preséntase como un espazo orgánico, xa que 

mostra un gran respecto cara as distintas peculiaridades das persoas. Amais, a natureza, como escola 

inclusiva, permite que todo o alumnado aprenda nun mesmo espazo, independentemente das súas 

características persoais ou académicas.   

Dita inclusión débese en parte ao feito de que a educación na natureza tamén é capaz de 

eliminar e/ou reducir moitas das barreiras de aprendizaxe que os nenos e as nenas se atopan acotío 

no proceso de ensino-aprendizaxe, como a etiquetaxe segundo as súas capacidades, a 

competitividade entre iguais, e a organización estrita e estándar das tarefas e espazos onde se 

desenvolve a práctica educativa, entre outras. Ademais, a educación en contacto coa natureza, fronte 

á educación memorística e dirixida, permite que sexa o propio alumnado quen marque o seu ritmo de 

aprendizaxe. Deste xeito, flúe dunha maneira máis natural dende o interior, dando lugar á motivación 

intrínseca, sendo esta o motor máis importante para a aprendizaxe (Wauquiez et al., 2021).  

Alén disto, a Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza (2020) expón que cando no 

entorno natural conviven cativos e cativas con diferentes capacidades, estas deixan de ter 

protagonismo e pasa a telo a propia persoa. Formulación máis que compartida dende a abordaxe 

socioconstrutivista á inclusión (Pujolàs, 2012). A razón disto, débese a que as frustracións causadas 

polas propias limitacións ou a falta de compañeirismo, tan habituais nas aulas ordinarias, vense 

acompañadas por un entorno respectuoso e diverso. “Valores como la cooperación, empatía, trabajo 

en equipo, solidaridad, afloran de forma natural. Se consigue así una integración no forzada, con una 

mirada de compasión al tiempo que de complicidad” (Asociación Nacional de Educación en la 

Naturaleza, 2020, p. 65). Deste xeito, etiquetas como Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividade e Trastorno de Espectro Autista, entre outras, deixan de estar no centro. Isto non 

implica deixar de atender as necesidades individuais que presente cada neno ou nena, senón que o 

feito de non denotar a alguén con estas construcións sociais permite erradicar sentimentos de 



Educar no rural para o rural. A natureza como espazo onde educar e ensinar a todos e todas 

Alba Dosantos Balado                                                                                                                                         22 
 
 

inferioridade e favorece o desenvolvemento dunha boa autoestima. Así pois, a natureza propón retos 

e estímulos que se adaptan ás necesidades reais e individuais de aprendizaxe e desenvolvemento, o 

que facilita o coñecemento dos propios límites, a auto-confianza e a seguridade en si mesma 

(Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza, 2020; Wauquiez et al., 2021).  

Neste senso, é importante insistir en que a natureza non é hostil cara a diversidade, senón 

que a beneficia nos ámbitos físico, psíquico, social e emocional (Hueso, 2021). Con todo, cómpre ter 

en conta que o entorno natural ás veces presenta dificultades concretas, as cales se ven resoltas a 

través do emprego de máquinas, aparellos ou dispositivo construídos polo propio ser humano gracias 

a súa capacidade para adaptarse. Como é o caso dos artefactos para nivelar o chan e así poder 

moverse con rodas facilitando o acceso a moitos espazos. Tendo en conta isto e volvendo ao inicio 

deste parágrafo, a razón de que a natureza non sexa hostil é que ofrece estímulos potencialmente 

relevantes que captan a atención involuntaria e, polo tanto, favorecen a concentración e o 

rendemento académico (Williams, 2020). Amais, presenta a posibilidade de desacelerar a aprendizaxe 

o que, a súa vez, permite unha atención personalizada. Moitas persoas consideran que reducir o ritmo 

da aprendizaxe pode ser tempo perdido, cando na realidade é tempo bioloxicamente necesario, que 

se saciará de actividades de preparación para outras aprendizaxes ao non saturar o tempo e a atención 

do alumnado. Do mesmo xeito, tamén ofrece a posibilidade de reducir o ritmo de presentación dos 

contidos curriculares, permitindo aos nenos e ás nenas autoguiar o proceso de ensino-aprendizaxe. A 

este respecto, a diversidade ten precisamente esta función: demostrar que existen varios tipos de 

velocidades (Zavalloni, 2011). Polo tanto, unha vez máis, demostrase que é imprescindible contar con 

grupos de pícaros e pícaras con características diferentes para enriquecerse mutuamente.  

Na táboa 1 móstrase dun xeito máis esquematizado a correlación entre a educación en 

contacto coa natureza e a educación inclusiva, tal e como se vén expoñendo.  
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Táboa 1  

Correlación entre a educación en contacto coa natureza e a educación inclusiva  

Educación en contacto coa natureza Educación inclusiva 

Educación non sectorial: os nenos e as nenas 

aprenden nun mesmo espazo, respectando a 

diversidade (Asociación Nacional de Educación 

en la Naturaleza, 2020).   

Educación para todos e todas, sen ningún tipo 

de discriminación (Escobar-Guerra et al., 2020).   

Desacelera a aprendizaxe favorecendo a 

atención personalizada (Zavalloni, 2011).  

Proceso baseado nos recursos individuais de 

cada persoa (Garza, 2014).  

O alumnado marca o seu propio ritmo de 

aprendizaxe (Pérez-de Ontiveros, 2021).  

O alumnado é o protagonista do proceso de 

ensino-aprendizaxe (Mendía-Gallardo, 2012).   

Axuda a elimina barreiras de aprendizaxe 

(Asociación Nacional de Educación en la 

Naturaleza, 2020 e Wauquiez et al., 2021).  

Ten capacidade para reducir ou erradicar as 

barreiras de aprendizaxe (Garza, 2014).  

Aumenta o rendemento académico gracias á 

motivación intrínseca (Wauquiez et al., 2021).  

Incrementa o rendemento académico gracias á 

propincuidade (Tharp et al., 2002).  

Permite a formación de grupos heteroxéneos 

(Asociación Nacional de Educación en la 

Naturaleza, 2020).  

Apoia a creación de grupos heteroxéneos para 

aprender unhas persoas das outras (Sanahuja et 

al., 2020).  

Erradica sentimentos negativos e aumenta a 

autoestima (Asociación Nacional de Educación 

en la Naturaleza, 2020 e Wauquiez et al., 2021).  

A estruturación cooperativa da aprendizaxe 

redunda nun aumento da autoestima (Tharp et 

al., 2002).  

Favorece a aparición de valores como a 

tolerancia e a cooperación (Asociación Nacional 

de Educación en la Naturaleza, 2020 e Hueso, 

2021).  

Constrúe espazos sociais xustos e participativos 

(Sanahuja et al., 2020 e Garza, 2014).  

Nota. Táboa de creación propia.  

En definitiva, este traballo pretende promover unha educación inclusiva dende a educación 

en contacto co entorno natural para loitar contra o Trastorno por Déficit de Natureza, termo acuñado 

por primeira vez por Louv (2005) no seu libro El último niño en el bosque. No cal pon en manifesto que 

a relación coa natureza é esencial para o desenvolvemento do ser humano. Especialmente para a 

infancia, xa que estas contornas permiten experimentar sensacións importantes para o 

desenvolvemento físico, cognitivo, social, emocional e, ao mesmo tempo, reducir ou impedir a 
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aparición de enfermidades, dificultades de atención e trastornos emocionais, entre outras. Con todo, 

segue sendo preciso máis investigacións e estudos que mostren a mellor maneira de aplicar as 

experiencias na natureza, pero como di Howard Frumkin (como se citou en Louv, 2019) “ya sabemos 

bastante para actuar” (p.15). Por conseguinte, nas seguintes páxinas preséntase unha proposta de 

innovación pedagóxica para traballar no medio natural cun grupo de nenos e nenas con diversas 

características persoais e académicas. 

2. Contexto territorial e de centro  

2.1. C.E.P. Xosé María Brea Segade   

A proposta de innovación pedagóxica que se presenta neste TFG está pensada para aplicar no 

C.E.P Xosé María Brea Segade, o cal consta dun total de 92 nenos e nenas distribuídos/as en seis 

unidades funcionais dirixidas a Educación Primaria. O centro conta con aulas repartidas en tres 

andares, entre as cales hai un auditorio, unha aula de artes plásticas, de informática, de relixión, de 

inglés, dúas de apoio educativo e unha aula museo. En cada un dos andares atópanse aseos para o 

alumnado e para o profesorado; conta tamén cun pavillón deportivo; un patio cuberto e outro inserido 

na natureza cunha parte dedicada á canchas; un comedor; e unha biblioteca.   

Esta escola está situada na parroquia de Taragoña, no concello de Rianxo, ao suroeste da 

provincia de A Coruña, na costa norte da Ría de Arousa e na marxe dereita do río Ulla. O municipio, 

cun total de 11.013 persoas, a 1 de xaneiro de 2020 (IGE, 2020) e é catalogado, segundo a clasificación 

de Armas e Macía (2017), como semiurbano.   

No referente aos principais servizos básicos e socioculturais do municipio, cabe destacar que 

a meirande parte deles atópanse na parroquia de Rianxo, aínda que parte destes servizos tamén se 

atopan en Taragoña e Asados, como farmacias, gasolineiras e entidades bancarias (Rianxo Concello, 

s.d.). Amais, isto mesmo é o que acontece cos centros educativos, pois o C.E.P. Xosé María Brea Segade 

atópanse en Taragoña e acolle ao alumnado das parroquias de Taragoña e do Araño. En relación ao 

patrimonio do concello, consérvanse restos prehistóricos únicos na zona, sobre todo petróglifos e 

mámoas; un importante patrimonio arquitectónico, como igrexas parroquiais, pazos; ou mostras de 

arquitectura popular, como cruceiros, pombais, hórreos, etc. Isto é importante consideralo, pois é 

necesario trasladar o patrimonio ás aulas, co obxectivo de sensibilizar ao alumnado sobre os 

elementos culturais que lle foron legados e que, polo tanto, forman parte da súa identidade (Cepeda, 

2018).  



Educar no rural para o rural. A natureza como espazo onde educar e ensinar a todos e todas 

Alba Dosantos Balado                                                                                                                                         25 
 
 

En canto á configuración socioeconómica de Rianxo, predomina o sector primario, sobre todo 

actividades vinculadas á pesca de baixura, ao marisqueo e ao cultivo do mexillón, agricultura e 

gandería. O segundo sector económico de importancia é o da construción e as industrias afíns, 

ornamentación, decoración, fontanería, etc. No terceiro nivel destaca a confección téxtil. Estes datos 

hai que telos en conta posto que condiciona a vida dos nenos e nenas do centro, xa que disto 

dependen os ingresos económicos das súas familias (Departamento de Orientación, 2021).  

Xa para rematar, no caso que nos atinxe, é preciso destacar o monte veciñal que rodea ao 

centro de ensino en cuestión, pois este é un escenario empregado por algunhas persoas docentes 

para levar a cabo o proceso de ensino-aprendizaxe co seu alumnado.   

2.2. Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún (CMVMC) O 

Fieitoso 

Os montes veciñais son espazos de propiedade privada-colectiva da que son propietarios o 

conxunto de veciños e veciñas con casa aberta e residencia habitual no asentamento no que se atope 

dito monte. Así pois, foron aproveitados pola veciñanza de xeito tradicional  para a súa subsistencia 

dende tempos inmemoriais. Na actualidade, segundo Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, 

contan con catro características: indivisibles, inalienables, imprescritibles e inembargables.  

A CMVMC O Fieitoso é un colectivo de veciñas e veciños de Taragoña, que conserva e xestiona 

77 hectáreas de monte veciñal pertencente á parroquia citada, onde se atopan na súa maioría 

piñeiros, acacias, eucaliptos, carballos e castiñeiros. Estes veciños e veciñas identificaron a necesidade 

de poñer en valor o seu monte dado que este estaba nunha situación de abandono, o cal incentivaba 

a presenza de incendios forestais con efectos negativos para a contorna. Para reverter e evitar esta 

situación, a Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún puxo a camiñar tres proxectos: O monte 

é noso, Fousas ao monte e Máis ca leña (Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún, s.d.).   

3. Análise do contexto de intervención  

3.1. Recollida de información   

A recollida de información para situar a intervención terá dúas vías, unha será a experiencia 

formativo-persoal da autora deste traballo no prácticum II no C.E.P Xosé María Brea Segade, 

concretamente na aula de 5º de Educación Primaria, que dará acceso ao coñecemento sobre o 

alumnado e ás prácticas educativas que están desenvolvendo; e a segunda vía será a aplicación dunha 

entrevista á titora do mesmo grupo e participante do proxecto Máis ca leña, para ampliar a 

información e recoller intereses educativos do centro e do proxecto.    
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A experiencia formativo-persoal en contacto directo coa realidade educativa permitirá levar 

a cabo anotacións das observacións directas, xa que estas permiten describir o que se está vendo, 

escoitando e palpando no contexto (Hernández-Sampieri e Mendoza, 2020). Deste xeito, recolleranse 

anotacións sobre o proxecto Máis ca leña ao longo do período de prácticas e tamén durante a xornada 

de plantación de árbores autóctonas organizada polo O Fieitoso.  

En canto á entrevista, esta ofrece a posibilidade de coñecer as experiencias do suxeito, 

vencellándoas coa práctica cotiá, poñendo énfase no acceso ás interaccións que se poñen en marcha 

no seu contexto natural (Hernández-Carrera, 2014). Escóllese a entrevista semiestructurada debido á 

súa maior flexibilidade e adecuación a fenómenos de experiencias educativas (Hernández-Sampieri e 

Mendoza, 2020). O seu principal obxectivo é recoller información sobre a educación na natureza 

dende o punto e vista da entrevistada para elaborar unha proposta de innovación pedagóxica. Véxase 

o Anexo I para consultar o guión desta entrevista, a cal será realizada nunha única sesión, que 

comezará cunha breve introdución onde se lerá o consentimento informado (Anexo II).  

3.2. Resultados da análise da situación  

A continuación faise unha selección da información máis relevante da entrevista realizada á 

mestra de 5º de Educación Primaria do C.E.P. Xosé María Brea Segade, colexio onde leva a cabo a súa 

labor docente dende hai 20 anos (Anexo III). Amais, nesta antoloxía de datos vaise intercalando o que 

emerxe das observacións que teñen lugar durante a experiencia formativo-persoal (Anexo IV). 

A entrevistada percibe a contorna próxima do alumnado como a base de todo o proceso 

educativo, pois considera que a escola debe estar en continua relación coa realidade. Por esta razón, 

considera imprescindible traballar coa natureza cando ten tanta presenza nun colexio rural, como 

neste caso. Así mesmo, tamén fai referencia á presenza das asociacións e persoas maiores, como 

axentes implicados no proceso educativo. Ademais, para esta mestra ensinar a través do medio 

natural presenta distintas vantaxes: permite poñer en práctica metodoloxías activas; ofrece a 

posibilidade de traballar con contidos do currículo de Educación Primaria no medio natural, dado que 

se atopan nel de seu; favorece unha visión interdisciplinaria; e tamén pon en manifesto que o medio 

natural axuda a reforzar os coñecementos adquiridos e a alcanzar novas aprendizaxes.  

Así é que esta mestra está implicada no proxecto Máis ca leña, o cal aspira á creación dunha 

área didáctica en terreos de mancomunidade, dedicada a espallar os distintos usos do monte veciñal, 

abranguendo non só a explotación madeireira, senón tamén a gandería, a micoloxía, a apicultura, a 

resineira, a produción de castañas e o seu uso como espazo sociocultural e de lecer. Por conseguinte, 

o seu principal obxectivo é o uso e a ocupación do monte veciñal, alternativo á explotación forestal 
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contribuíndo á súa conservación, así como á prevención de lumes. Amais, durante a xeira de 

plantación detectouse un forte vínculo entre unha parte da comunidade educativa e o monte, pois 

moitas familias, alumnado e profesorado do centro son comuneiros e comuneiras destes espazos 

naturais.   

No que atinxe ás observacións realizadas durante o período en prácticas púidose ver como o 

alumnado de 5º de Educación Primaria do colexio en cuestión forma parte deste proxecto, aínda que 

a súa participación en contacto coa natureza comeza maioritariamente durante os meses de 

primavera. Así, ao longo dos meses restantes, realizan actividades relacionadas co proxecto dende a 

aula. Durante este tempo, as tarefas están orientadas á preparación dunha andaina polo monte, onde 

por grupos de traballo preparan explicacións sobre as diferentes funcionalidades do monte, para así 

na primavera facer visitas guiadas a escolares doutros centros educativos ou outros colectivos 

interesados. En relación a isto, cómpre indicar que a mestra busca que esta actividade preparatoria 

estea conectada con contidos curriculares que se van traballando paralelamente.    

Respecto á praxe que se desenvolve no medio natural, a mestra titora sostén que, as persoas 

docentes neste modelo educativo adquiren un papel de guía e orientadora, xerando situación de 

curiosidade. Mentres tanto, o alumnado convértese no protagonista do proceso de ensino-

aprendizaxe. Neste senso, e tal e como se observou durante o período de prácticas, a mestra pon 

especial atención á formación dos grupos de traballo, pois sostén que se son moi numerosos non é 

posible que sexa o alumnado o protagonista. Con todo, defende que deben ser o suficientemente 

grandes para que haxa riqueza e intercambio de experiencias. En canto á avaliación, considera que o 

mellor é combinar distintas modalidades para alcanzar unha visión de todo o proceso educativo e non 

só quedar co resultado final.   

En canto á diversidade, a entrevistada defende que esta non só atinxe aos nenos e ás nenas 

con dificultades académicas, senón que se trata doutras moitas circunstancias como cuestións 

afectivas ou de desenvolvemento madurativo. Dende esta perspectiva, e de xeito semellante ao que 

se percibiu durante as prácticas, expón que o obxectivo final non é que todos e todas cheguen ao 

mesmo tempo, senón que cheguen ao máximo posible dende o seu punto de partida. Así pois, mantén 

que o alumnado que precisa intervención de Pedagoxía Terapéutica e/ou de Audición e Linguaxe, 

podería satisfacerse dende o medio natural, xa que este espazo é especialmente favorable para o 

desenvolvemento das persoas.    

Para rematar, no que se refire ás vivencias educativas durante o traballo co medio natural, a 

mestra titora asegura que é de suma importancia manter ás familias informadas do que os seus fillos 
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e fillas están facendo, para que sexan conscientes de que a través da natureza están obtendo 

aprendizaxes. Do mesmo xeito, tamén considera necesario trasladar esta información ao resto da 

comunidade educativa.  

Tal e como se vén de indicar, o proxecto Máis ca leña está orientado a que o alumnado espalle 

os diferentes usos sostibles do monte a outras persoas. Con todo, debido á proximidade que existe 

entre o centro de ensino e o monte, este preséntase como un recursos pedagóxico con moito máis 

potencial. Así pois, esta proposta de innovación pedagóxica pretende desenvolver máis a perspectiva 

deste proxecto, quitándolle proveito ao contacto directo con este territorio mediante actividades 

conectadas con contidos curriculares, as cales se poden poñer en práctica en calquera momento do 

curso académico, e non só reducindo as saídas a unha época do ano concreta. 

Desenvolvemento do traballo 

4. Deseño de intervención  

Esta proposta de ensinanza responde a unha unidade didáctica (en diante UD), xa que permite 

ter en conta un conxunto de elementos pedagóxicos dispostos organizadamente para desenvolverse 

nun período de tempo, espazo e contexto determinado (Arias-Gómez e Torres-Puentes, 2017). Así 

pois, no traballo que se desenvolve a continuación, recóllense distintos contidos curriculares cunha 

coherencia interna metodolóxica.  

4.1. Xustificación e obxectivos  

Esta UD apóiase nas liñas de acción e nas principais oportunidades educativas detectadas na 

análise da situación. Así mesmo, está pensado para poñer en práctica no C.E.P. Xosé María Brea 

Segade no 5º curso de Educación Primaria. Polo que, as actividades responden ás características do 

contexto xeográfico onde se atopa o centro de ensino; empregando recursos do O Fieitoso; e 

traballando contidos curriculares propios deste curso académico, tal e como se recollen no Decreto 

105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da Educación Primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia. Pois as autoras Wauquiez et al. (2021) expoñen que é posible alcanzar 

propósitos de diferentes disciplinas a partir do traballo co medio natural.  

A contorna próxima do alumnado será o fío condutor de todas as actividades que se formulan 

a continuación, polo que o medio natural terá unha presenza indiscutible debido á situación xeográfica 

á que pertence o alumnado deste centro de ensino. En canto á atención á diversidade, esta proposta 

formúlase dende unha perspectiva inclusiva, onde se presta atención aos diferentes intereses, 
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capacidades, ritmos e necesidades de aprendizaxe de todo o alumnado dende o medio natural. Pois 

tal e como pon en manifesto a Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza (2020) este é un 

espazo extraordinario para o desenvolvemento integral das persoas, xa que presenta diversidade de 

estímulos que se conxungan coa diversidade humana, así como situacións de problemas de solución 

aberta que son abordables dende diferentes procesos (Abós et al, 2020).  

O obxectivo principal é mellorar a práctica educativa establecendo unha conexión entre a 

contorna natural e os contidos curriculares de todas as áreas de coñecemento da Educación Primaria. 

A partir deste propósito desdóbranse outros obxectivos específicos:  

• Fomentar a participación do alumnado dende unha perspectiva inclusiva, a través da AC.  

• Traballar co medio natural contidos de 5º de Educación Primaria de todas as disciplinas 

troncais e das disciplinas específicas, como Educación plástica, Educación musical, Educación 

física e Valores sociais e cívicos.    

• Destacar a importancia do medio natural no proceso de ensino-aprendizaxe mediante a AS e 

a AE.   

Amais, dáselle importancia a outros obxectivos transversais, como atender á perspectiva de 

xénero a través da equidade entre nenos e nenas e promover actuacións sustentábeis coa contorna 

natural.  

En coherencia co exposto pola mestra titora en canto á ter informada á comunidade 

educativa, neste traballo recollerase unha nota informativa (Anexo V). A cal deberá ser enviada, antes 

da posta en práctica da UD, ás familias e ao persoal docente do centro, co fin de que comprendan o 

valor pedagóxico do medio natural. Tamén é aconsellable comunicar sobre as distintas prácticas 

desenvolvidas (Wauquiez et al., 2021), xa sexa mediante fotografías ou exposicións sobre os 

resultados das actividades, pois isto favorecerá que se involucren e se convenzan dos beneficios da 

aprendizaxe ao aire libre.  

4.1.1. Xustificación curricular  

No Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, polo que se establecen a ordenación e as 

ensinanzas mínimas da Educación Primaria, recóllense as distintas competencias básicas curriculares. 

Véxase o Anexo VI para comprender a correlación entre os contidos das  distintas actividades e as 

competencias que se sinalan a continuación.  

A competencia central é conciencia e expresión cultural, pois preténdese que o alumnado 

coñeza, aprecie criticamente e respecte o patrimonio que lle foi legado polos seus devanceiros e 
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devanceiras. Isto non só implica o coñecemento do seu medio natural, senón tamén a súa 

conservación e valoración. Así mesmo, desenvólvense outras competencias debido ao carácter 

interdisciplinario da UD.   

Por unha banda, trabállase a competencia cidadá nas actividades Cal é o valor das nosas 

árbores? e Un espazo con moitos usos se lle deixamos. Pois nelas o alumnado reflexiona sobre os 

grandes problemas éticos do noso tempo e, a súa vez, comprende que moitas accións humanas van 

contra o benestar do nosos entorno natural e, polo tanto, inícianse nunha adopción de estilos de vida 

sostibles para conservar a biodiversidade.  

Tamén entra en xogo a competencia en comunicación lingüística, xa que actividades como Un 

cómic natural!, Na procura do mesmo significado e do oposto, Que maraña de historia! ou Un día na 

vida de… favorecen a adquisición de vocabulario específico, o que súa vez axuda a crear discursos 

rigorosos noutras tarefas. Amais, o desenvolvemento desta competencia permite acceder a vida social 

e a aprendizaxe, por iso se promoven contextos comunicativos de confianza, ricos e variados en todas 

as actividades.  

Por outra banda, abórdase a competencia matemática nas actividades Os ángulos das agullas 

dun reloxo ou Medimos o perímetro, posto que con ela búscase desenvolver e aplicar o razoamento 

matemático co fin de resolver situacións da vida real. Neste senso, cómpre facer referencia á 

competencia en ciencias que se pon en funcionamento para axudar a comprender e explicar o medio 

natural por medio da observación nas actividades Todas as plantas teñen flor? e Estrutura e fisioloxía 

das plantas.  

Así mesmo, trabállase a competencia persoal, social e de aprender a aprender nalgunhas das 

actividades propostas, como Camiñar a cegas, xa que nela as nenas e os nenos traballan a capacidade 

de facer fronte á incerteza e á complexidade de certas situacións, adaptándose aos cambios. Esta 

mesma competencia tamén é traballada na actividade Un espazo con moitos usos se lle deixamos, pois 

con ela preténdese que o alumnado colabore entre si de forma construtiva; que identifique condutas 

contrarias á convivencia; e que desenvolva estratexias para abordalas. Na segunda parte desta tarefa, 

aspírase a que o alumnado traballe a competencia emprendedora, facendo uso dos coñecementos 

adquiridos para xerar ideas de valor mediante a imaxinación e a creatividade. Amais, esta última 

competencia tamén é traballada nas actividades Así traballan os cartógrafos e as cartógrafas e 

Historias con sons, pois cada estudante desenvolve un enfoque vital dirixido a actuar sobre as distintas 

oportunidades que ofrece a contorna natural, empregando coñecementos específicos de cada unha 

das materias.   
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4.2. Metodoloxía  

Nesta proposta de innovación pedagóxica empréganse metodoloxías activas e inclusivas, tal 

e como xa se expuxo en apartados anteriores.    

Por unha banda, vaise traballar a AE, pois esta permite romper cunha visión memorística da 

ensinanza centrada na aula e na persoa docente. Así pois, esta metodoloxía permitirá aprender fóra 

da aula e adquirir aprendizaxes a través da reflexión da propia experiencia, conectando a teoría coa 

práctica. A súa vez, Baena (2019) afirma que este feito brinda extraordinarias oportunidades para 

alcanzar unha aprendizaxe significativa e para promover a capacidade de aprender a aprender. Alén 

disto, a autora recentemente citada expón que os tempos de aprendizaxe deben ser flexibles, pois son 

moi importantes os momentos de autorreflexión e retroalimentación, tanto coa persoa docente como 

entre iguais. 

Por outra banda, terase en conta a AS, xa que esta ofrece a posibilidade de que o contexto do 

que procede o alumnado sexa o escenario onde se leve a cabo o proceso educativo. Deste xeito, os 

contidos curriculares poderán ser relacionados coas diferentes situacións da vida cotiá, o que a súa 

vez permitirá poñer en prácticas os coñecementos teóricos adquiridos (Perkins, 2017; Sagástegui, 

2004). Deste xeito, a práctica pedagóxica desenvolverase no monte Campo Maneiro que cingue o 

centro educativo en cuestión.  

Por último, tamén se traballará a AC, na cal o alumnado se converterá no protagonista da súa 

propia aprendizaxe, mentres que a persoa docente será a encargada de propoñer situacións de 

aprendizaxes atractivas e motivadoras (Juárez et al., 2019). Seguindo as premisas das anteriores 

metodoloxías, esta ofrece a posibilidade, non só adquirir coñecemento, senón tamén competencias e 

habilidades sociais. Alén disto, cabe sinalar que a AC baséase na creación de grupos heteroxéneos e 

non moi numerosos, para así favorecer o rendemento académico do alumnado e mellorar a súa 

autoestima (Pérez-Sánchez e Poveda, 2010). Así pois, na meirande parte das actividades propostas o 

traballo levarase a cabo de xeito cooperativo. Neste senso, cómpre ter en conta que os grupos de 

traballo estarán compostos por un máximo de tres persoas. Amais, estarán formados por nenos e 

nenas con capacidades distintas para favorecer o enriquecemento mutuo. Alén disto, os grupos non 

serán sempre os mesmos, senón que a persoa docente será a encargada de modificalos, co fin de que 

todos e todas aprendan a traballar con persoas con capacidades, intereses e ritmos distintos a unha 

mesma (Tharp et al., 2002).  

Estas metodoloxías permiten materializar a educación inclusiva, xa que abordan algúns dos 

aspectos que os autores Sanahuja et al. (2020) consideran necesarios para a inclusión. Por unha parte, 
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a modificación dos agrupamentos, o que a súa vez estimula actitudes de apoio entre iguais, a 

interacción e o intercambio promovendo unha aprendizaxe colaborativa. Por outra parte, a 

flexibilidade dos tempos e a utilización dos espazos externos do centro favorecen a resposta aos 

diferentes ritmos de traballo, o que a súa vez permite que o alumnado presente maior motivación e 

participe activamente nas actividades. Por último, as titorías entre iguais, brindadas a partir da AC, 

que proporcionan beneficios a nivel emocional e cognitivo, incidindo tamén no autoconcepto.  

4.3. Recursos 

Na redacción das actividades aparece un apartado dedicado aos recursos materiais 

necesarios, no cal non se fai referencia aos elementos naturais, xa que se considera que de seu se 

atopan no medio natural. Outro dos materiais esenciais, que tampouco aparece recollido dentro das 

actividades, é o caderno de campo que cada alumno e alumna debe ter, xa que nel pegarán as fichas 

e recollerán os datos. Pois aínda que as actividades se leven a cabo en grupo, cada persoa debe ter 

pegada esta ficha nunha das follas en branco do seu caderno. Así mesmo, cada neno e nena deberá 

recoller os datos das distintas actividades realizadas. O motivo disto é que o caderno de campo 

formará parte do proceso avaliativo. En calquera caso, todos os obxectos que se empregarán no 

proceso de ensino-aprendizaxe son biodegradables, agás o pequeno taboleiro, que a persoa docente 

levará sempre consigo e o reloxo que terá cada grupo para organizar o tempo de traballo.  

En canto aos recursos espaciais, tal e como se vén dicindo, as actividades desenvolveranse no 

medio natural do monte Campo Maneiro, lugar onde hai mesas e bancadas para sentarse a escribir 

cando sexa necesario. Neste senso, cómpre dicir que se establecerá un punto de encontro sinalado, 

ao cal deberán acudir os grupos de traballo cando vaian rematando as actividades. Amais, este lugar 

tamén servirá para acudir en caso de urxencia, xa que a persoa docente sempre se situará neste 

espazo.   

Por último, no que concirne aos recursos humanos será necesario a presenza dunha mestra 

ou mestre que coñeza a contorna e do alumnado para poder poñer en práctica as actividades. Neste 

senso, cómpre indicar que, debido á actual situación sanitaria causada pola Covid-19, non poden 

entrar no colexio persoas alleas á organización. Deste xeito, pese coñecer a importancia de vincular 

os centros educativos con axentes externos para aproveitar as aprendizaxes informais e funcionais, 

así como para concienciar sobre os problemas sociais do territorio, nesta proposta non se terán en 

conta por vis maior.  
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4.4. Actividades  

A continuación formúlanse dúas actividades por cada unha das disciplinas troncais da 

Educación Primaria e unha actividade por cada unha das disciplinas específicas. A razón de escoller 

estes e non outros contidos por cada área, débese a que estes son os que se estaban traballando na 

aula de 5º de Educación Primaria do C.E.P. Xosé María Brea Segade no momento da elaboración da 

UD. En canto á posta en práctica das actividades, cómpre ter en conta que algunhas delas deben ser 

levadas a cabo seguindo unha orde cronolóxica, tal e como se apunta no apartado do 

desenvolvemento, pois para alcanzar os obxectivos da tarefa é necesario realizar con anterioridade 

outras.   

Actividade 1. Todas as plantas teñen flor?   

• Obxectivos da área de Ciencias da natureza:  

o Localizar diferentes plantas na contorna relacionándoas coas imaxes propostas.   

o Clasificar as plantas atendendo as súas características segundo sexan plantas sen flor 

ou plantas con flor: anxiospermas ou ximnospermas.   

• Desenvolvemento:  

A sesión comezará cunha choiva de ideas tras lanzar a pregunta: Todas as plantas teñen flor? 

Deseguido, a mestra ou mestre pedirá ao alumnado que, na contorna próxima e en grupos de traballo, 

realicen a actividade recollida no Anexo VII, na cal se empregarán plantas que se atopan no monte 

veciñal xestionado polo O Fieitoso. Despois dun tempo dedicados a esta tarefa, o alumnado 

achegarase ao punto de encontro para corrixir a actividade entre todos os grupos de traballo. No caso 

de que algún equipo remate antes do tempo estimado procurará tres novas plantas da contorna e 

clasificaranas do mesmo xeito.  

Actividade 2. Na procura do mesmo significado e do oposto.  

• Obxectivos da área de Lingua galega e literatura:  

o Deducir o significado de palabras a través do sentido do tacto.    

o Recordar vocabulario a partir do recoñecemento de sinónimos e antónimos.   

• Desenvolvemento:   

A persoa docente escollerá adxectivos relacionados co tacto e con elementos naturais que 

correspondan a estas propiedades. No exterior, fará catro circuítos idénticos no chan, de xeito que os 

elementos naturais queden contidos en rectángulos feitos con paus que se vaian sucedendo. Ao carón 

de cada rectángulo haberá unha tarxeta onde apareza o adxectivo do tacto que representa o elemento 

natural. Por exemplo: nun rectángulo onde hai carriza, ao lado haberá unha tarxeta co adxectivo 
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suave. A continuación, a cada grupo de traballo asignaralle un circuíto, polo cal o alumnado pasará 

cos pés descalzos e no momento no que estean pisando e coa axuda do adxectivo mostrado na tarxeta, 

anotarán o antónimo do que están sentindo. Do mesmo xeito, tamén deberán recoller un sinónimo 

do adxectivo que se mostre na tarxeta. Cada persoa escribirá estas palabras no seu caderno para 

posteriormente facer unha posta en común entre todos os grupos de traballo. No caso de que algún 

equipo remate antes do tempo estimado procurará un elemento natural da contorna próxima, 

asignarlle un adxectivo e buscarlle un sinónimo e un antónimo.  

• Recursos: tarxetas cos adxectivos.  

• Observación: esta actividade pódese adaptar á materia de Lingua estranxeira: inglés.  

Actividade 3. Un cómic natural!   

• Obxectivos da área de Lingua castelá e literatura:  

o Empregar discursos narrativos seguindo unha secuencia lineal e empregando un 

vocabulario axeitado á idade.   

o Facer unha banda deseñada creativa empregando elementos do medio natural.  

• Desenvolvemento:  

Cada grupo de traballo realizará unha banda deseñada no chan e con elementos naturais. Cada equipo 

sairá á procura destes elementos na contorna do monte veciñal durante un tempo establecido pola 

persoa docente; unha vez teñan todos os materiais e estean de volta no punto de encontro, cada 

equipo inventará unha historia acompañada de, como mínimo, tres viñetas. Deseguido, farase unha 

posta en común das diferentes historias creadas.  

Actividade 4. Historias con sons   

• Obxectivos da área de Educación musical:  

o Identificar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais naturais.  

o Compoñer unha melodía con diferentes sons para acompañar un texto oral.   

• Desenvolvemento:  

Os mesmos grupos de traballo ca na actividade Un cómic natural! buscarán na natureza elementos 

para facer instrumentos musicais, como por exemplo: dúas pedras para golpear, rama con follas secas 

para sacudir, unha herba verde para asubiar, etc. Con eles deberán poñer son á historia inventada na 

actividade citada. As únicas premisas son que os instrumentos sexan elaborados con materiais 

naturais e que teñan polo menos tres instrumentos musicais distintos para acompañar a narración da 

historia. Para finalizar, cada grupo fará unha representación da historia do cómic acompañada da 

composición musical.  
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Actividade 5. Cal é o valor das nosas árbores?   

• Obxectivos da área de Valores sociais e cívicos:  

o Demostrar un ton de voz e fala axeitada ao debate sen faltar ao respecto.    

o Participar activamente no debate respondendo ás ideas destacadas.    

o Cuestionar algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural e relatar as 

causas que dan lugar á extinción de especies.  

• Desenvolvemento:  

A mestra ou mestre escollerá un espazo con árbores autóctonas do monte veciñal e preguntará: cal é 

o valor das nosas árbores? O alumnado en gran grupo fará unha choiva de ideas, onde sairán distintas 

opinións. A persoa docente irá guiando o debate e introducirá preguntas como: é posible dar un valor 

económico ao monte?; no caso de ser posible, canto pensades que debería valer?; que nos 

proporcionan as árbores aos seres humanos?; e a outros seres vivos? A idea é que o alumnado chegue 

á conclusión de que é difícil cuantificar economicamente o valor do monte e que os seres vivos non 

podemos vivir sen eles.    

Actividade 6. Un espazo con moitos usos se lle deixamos.    

• Obxectivos da área de Ciencias sociais:  

o Expresar oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa lectura.    

o Sinalar a importancia do coidado do medio para favorecer a permanencia da 

biodiversidade, así como as consecuencias negativas das malas accións do ser 

humano.  

• Desenvolvemento:  

A persoa docente levará ao alumnado a un espazo natural próximo, onde se estea dando un conflito 

de interese, como é o caso da presenza do eucalipto nos montes galegos. Neste espazo o mestre ou 

mestra dará ao alumnado unha adaptación dun artigo da revista GCiencia (Anexo VIII), onde se fala 

sobre esta polémica. Deseguido, o alumnado fará unha lectura conxuntamente en voz alta e, antes de 

comezar a falar sobre o artigo, resolveranse as dúbidas sobre o vocabulario ou outras cuestións que 

puideran xurdir. A continuación, en grupos de traballo, deberán dar resposta ás preguntas recollidas 

na ficha do Anexo IX, as cales quedarán rexistradas no caderno de cada persoa. Despois dun tempo 

reflexionando sobre isto, cada grupo fará unha posta en común das súas opinións.    

• Recursos: artigo adaptado recollido da revista GCiencia Eucalipto    

 

 

https://www.gciencia.com/medioambiental/eucalipto-arbore-analise/
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Actividade 7. Un espazo con moitos usos se lle deixamos (2ª parte)  

• Obxectivos da área de Educación plástica:  

o Buscar ideas orixinais e relacionadas cos contidos traballados.    

o Compoñer un traballo artístico empregando elementos naturais.    

• Desenvolvemento:  

Unha vez realizada a actividade Un espazo con moitos usos se lle deixamos, pediráselle ao alumnado 

que, nos mesmos grupos de traballo, realicen unha maqueta do lugar onde se atopan os eucaliptos, 

para a cal empregarán elementos naturais e materiais de refugallo. Nela, en vez de simbolizar esta 

especie foránea, o que deben representar é un espazo ideal para eles e elas, dándolle os usos que 

consideren oportunos para o mantemento sostible do medio ambiente. Cando teñan rematada a 

maqueta, farase unha exposición nun espazo público do centro, para que o alumnado doutras aulas 

poida ver as súas inquedanzas.  

• Recursos: un cartón por grupo como soporte da maqueta e materiais de refugallo.  

Actividade 8. Camiñar a cegas  

• Obxectivos da área de Educación física:  

o Executar desprazamentos adaptándose a diferentes espazos mantendo o equilibrio 

postural.    

• Desenvolvemento:  

A persoa docente atará unha corda duns 20 metros ao redor dalgunhas árbores dunha  parte do monte 

veciñal. O percorrido terá obstáculos simples como troncos de árbore ou ramas baixas, tendo en conta 

que sexa accesible para todo o alumnado. Amais, ao longo da corda haberá pendurados elementos 

naturais, como follas, raíces, e cortiza, entre outros. Todas as persoas percorrerán o circuíto sen soltar 

a corda, cos ollos tapados e, de xeito individual, deberán detectar os elementos naturais pendurados 

na corda e contabilizalos. Ao rematar o circuíto, farase unha posta en común do número de elementos 

atopados.     

• Recursos: corda de 20 metros.   

Actividade 9. Os ángulos das agullas dun reloxo.   

• Obxectivos da área de Matemáticas:  

o Recoñecer o ángulo como medida dun xiro ou abertura mediante as agullas do 

reloxo.   

o Nomear os tipos de ángulos e estimar os seus graos.   

• Desenvolvemento:   
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A persoa docente realizará un reloxo no chan, claro e grande para que se poida observar ben. Os 

números estarán escritos en pedras e as agullas simbolizaranse con paus. O alumnado estará colocado 

ao redor do reloxo e o mestre ou mestra daralles unha tarxeta a cada neno e nena, nas cales se 

mostren diferentes horas. Deseguido, cada persoa, de xeito individual e por quenda, colocará as 

agullas do reloxo segundo a hora que se mostra na súa tarxeta, indicará que tipo de ángulo forman as 

agullas e cantos graos mide aproximadamente. Durante este tempo, o resto do alumnado deberá 

estar atento, xa que a persoa que ten a palabra poderá pedir axuda a alguén do público se o necesita.  

• Recursos: tarxetas coas horas.   

Actividade 10. Estrutura e fisioloxía das plantas  

• Obxectivos da área de Ciencias da natureza:   

o Identificar as partes da planta.   

o Recoñecer as distintas funcións das diferentes partes da planta.   

o Organizar o traballo para levar a cabo unha pequena plantación.   

• Desenvolvemento:   

A sesión levarase a cabo no exterior, onde a persoa docente repartirá unha planta con raíz (gazania) 

a cada grupo de traballo. Deseguido, cada equipo observará e fará unha posta en común sobre as 

partes máis importantes e as súas funcións. A continuación, a mestra ou mestre pedirá que cada grupo 

expoña as súas conclusións e, tras as correccións oportunas, dedicarase un tempo para que cada 

persoa debuxe no caderno unha planta e que recolla toda a información exposta oralmente. Para 

finalizar, os grupos de traballo organizaranse para transplantar a súa gazania.   

• Recursos: catro gazanias e catro sachos.   

Actividade 11. Un día na vida de…   

• Obxectivos da área de Lingua galega e literatura:   

o Planificar o texto antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e 

estruturando a información, mediante un borrador.   

o Construír un relato coherente, atendendo á ortografía e ás normas de puntuación.   

• Desenvolvemento:   

De xeito individual o mestre ou mestra pedirá ao alumnado que elixa un ser vivo (non persoas) que 

poida observar na contorna e que se imaxine o que experimenta ao longo do día ou da noite. Por 

exemplo: cando se levanta; a quen visita ou que visita recibe; que amigos ten; etc. Unha vez escollido, 

cada persoa escribirá un relato do día do seu ser vivo, apoiándose nun borrador que deberá elaborar 
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previamente. Ao rematar, farase unha lectura dos relatos en voz alta. Este texto literario quedará 

rexistrado no caderno xunto co borrador.  

• Observación: esta actividade pódese adaptar á materia de Lingua castelá e literatura. 

Actividade 12. Medimos o perímetro  

• Obxectivos da área de Matemáticas:   

o Executar medidas empregando instrumentos como o metro ou o hodómetro, 

indicando as súas correspondentes unidades.  

o Realizar cálculos que permitan obter o perímetro dunha caseta.   

• Desenvolvemento:   

A persoa docente pedirá que, en grupos de traballo, midan o perímetro da caseta onde dormen as 

cabras do O Fieitoso, para o cal empregarán cintas métricas e hodómetros manuais. Cada persoa do 

grupo deberá facer un rexistro da actividade no seu caderno, onde apareza a figura debuxada, coas 

súas medidas e operacións correspondentes. Despois dun tempo dedicado a esta tarefa, cada grupo 

expoñerá o seu resultado ao resto de compañeiras e compañeiros para corrixilo. No caso de que algún 

equipo remate antes do tempo estimado, axudará a outro grupo que presente dificultades.  

• Recursos: cinta métrica e hodómetros manuais.  

Actividade 13. Así traballan os cartógrafos e as cartógrafas  

• Obxectivos da área de Ciencias sociais:   

o Seleccionar datos sobre o relevo do territorio para elaborar un mapa.   

o Representar a topografía do terreo, atendendo aos datos recollidos e a delimitación 

proposta pola persoa docente.   

o Usar símbolos recollidos nunha lenda para facilitar a interpretación do mapa.   

o Elaborar un posible itinerario para a andaina do proxecto Máis ca leña, facendo 

paradas nas áreas destinadas aos recursos sostibles do monte.    

• Desenvolvemento:   

En grupos de traballo o alumnado recollerá datos significativos sobre o relevo do espazo onde se vai 

realizar a andaina do proxecto Mais ca leña, para posteriormente facer unha representación 

xeográfica sobre un papel e construír un mapa. Para levar a cabo esta labor, a persoa docente 

delimitará do espazo e o alumnado poderá empregar compás. Deste xeito, no mapa deberán recoller 

as características concretas do lugar, asignarlle símbolos que describan a realidade e elaborar unha 

lenda. Deseguido, cada grupo trazará no mapa un percorrido para a andaina do proxecto. Para 

rematar, cada grupo mostrará o seu itinerario facendo de guía aos seus compañeiros e compañeiras, 
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as cales finalmente decidirán cal é o mellor mapa e a mellor ruta atendendo a uns estándares 

recollidos nunha lista de control (Anexo X) que, ademais, servirá para avaliar a actividade.    

Actividade 14. Que maraña de historia! 

• Obxectivos da área de Lingua castelá e literatura:  

o Escoitar atentamente as intervencións dos e das demais e sen interromper.  

o Elaborar un discurso coherente, sen contradicións nin repeticións innecesarias e 

empregando un vocabulario axeitado.  

• Desenvolvemento:  

A persoa docente envolverá diferentes elementos naturais encontrados na contorna próxima e daralle 

un, ao azar, a cada neno e nena que estarán sentados/as en círculo. A mestra ou mestre será a primeira 

en desenvolver o seu obxecto e comezar unha historia inventada que xire entorno a el. Deseguido, o 

alumnado, por quendas, desenvolverá o seu obxecto e seguirá a historia introducindo en escena o seu 

elemento. A tarefa acabará coa intervención da última persoa. Para rematar, a persoa docente fará 

algunhas preguntas de comprensión sobre a historia recentemente narrada.   

• Recursos: periódico para envolver.  

4.5. Temporalización  

Tal e como se indicou en apartados anteriores, non ten razón de ser delimitar o tempo 

dedicado a cada tarefa no modelo educativo que se presenta neste traballo, xa que iría contra os 

beneficios expostos sobre a educación na natureza. Deste xeito, na redacción das actividades non se 

fai referencia á súa duración, posto que esta dependerá das características do grupo co que se estea 

traballando. Por esta razón, é de suma importancia que a persoa docente coñeza aos nenos e ás nenas 

coas que comparte espazo. Con todo, no Anexo XI preséntase unha proposta da distribución destas 

actividades ao longo das dúas últimas semana do mes de abril.  

4.6. Avaliación  

Nesta proposta contémplase a avaliación continua, posto que ofrece a posibilidade de obter 

unha aprendizaxe significativa, non só sobre os coñecementos académicos, senón tamén sobre o seu 

propio proceso de aprendizaxe. Ademais, este tipo de avaliación permite á persoa docente adquirir 

información relevante e oportuna para encamiñar o proceso de ensino-aprendizaxe cara as metas 

previstas (Monforte e Farías, 2013).   

As actividades formuladas avaliaranse seguindo distintas modalidades para favorecer a 

obxectividade. Amais, dentro delas atópanse rúbricas e escalas de valoración, que permiten obter 
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resultados cuantitativos; e listas de control, que producen resultados cualitativos. Todas elas, 

realizaranse inmediatamente despois de rematar cada tarefa para que a avaliación describa con 

exactitude a realidade. Con todo, debido a que esta proposta de innovación pedagóxica é unha 

pequena mostra da posibilidade de integrar todas as áreas de coñecemento no medio natural, a 

valoración acadada en cada unha das actividades sumarase ás demais notas obtidas polo alumnado 

nesa materia. Así, posteriormente farase unha media aritmética ou ponderada, segundo o peso que 

se lle dea a cada tarefa.   

Heteroavaliación: aplicarase por parte da persoa docente tendo en conta listas de controis 

individuais sobre as tarefas Todas as plantas teñen flor? (Anexo XII), Un día na vida de… (Anexo XIII), 

Estrutura e fisioloxía das plantas (Anexo XIV) e Que maraña de historia! (Anexo XV).   

Coavaliación: un grupo valorará o traballo realizado por outro grupo mediante rúbricas nas 

seguintes actividades: Un cómic natural! (Anexo XVI) e Historias con sons (Anexo XVII). Este tipo de 

avaliación tamén se levará a cabo mediante listas de controis grupais nas tarefas: Así traballan os 

cartógrafos e as cartógrafas (Anexo X) e Medimos o perímetro (Anexo XVIII)  

Autoavaliación: cada persoa avaliarase a si mesma mediante unha rúbrica na actividade Os 

ángulos das agullas dun reloxo (Anexo XIX). Esta modalidade de avaliación tamén se aplicou nas 

seguintes tarefas a través de escalas de valoración: Na procura do mesmo significado e do oposto 

(Anexo XX), Un espazo con moitos usos se lle deixamos (Anexo XXI), Un espazo con moitos usos se lle 

deixamos (2ª parte) (Anexo XXII), Cal é o valor das nosas árbores? (Anexo XXIII) e Camiñar a cegas 

(Anexo XXIV).  

Para finalizar, dicir que todas as actividades realizadas no caderno serán revisadas diariamente 

pola persoa docente. A finalidade disto será facer un seguimento do traballo diario que permita 

orientar ao neno ou nena na consecución dos obxectivos propostos.   

Conclusións 
A realización deste TFG pretende lograr que a educación na natureza sexa entendida como un 

modelo pedagóxico inclusivo, especialmente en espazos rurais gracias ao seu contacto directo co 

medio natural. Pois no eido educativo sábese que as nenas e os nenos coñecen, aprenden e descobren 

o mundo a través dos sentidos, e o lugar idóneo onde encontrar todos os estímulos é a natureza. Por 

esta razón, considero que dende o inicio da formación docente débeselle prestar tempo e espazo 

suficiente para dar a coñecer este modelo pedagóxico e favorecer a súa posta en práctica.  
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Alén disto, coido que é esencial que o profesorado atenda á contorna próxima do alumnado, 

como chave para dotar de sentido ás programacións didácticas e así alcanzar aprendizaxes 

significativas. Neste senso cómpre facer referencia a que todas as actividades que se recollen nesta 

UD están estreitamente vinculadas co currículo da Educación Primaria, xa que esta é unha forma de 

darlle veracidade ao traballo. Con todo, cando se traballa co medio natural hai que ter en conta que 

poden xurdir novas aprendizaxes relacionadas coa vida cotiá, as cales deben ser aproveitadas. Por 

conseguinte, se o que se pretende nas escolas é transmitir valores reflexivos e críticos, non debemos 

limitarnos ao currículo oficial, nin aos manuais escolares. Pois as lexislacións educativas están 

inspiradas en fontes internacionais e isto supón que os contidos son próximos a esa realidade, pero 

afastados dos nenos e das nenas da aula. 

Por outra banda, como xa se indicou neste traballo, a día de hoxe en España as escolas na 

natureza non contan cun deseño formal. A falta de homologación fai que estes proxectos sexan 

iniciativas privadas, o que a súa vez impide que as familias con poucos recursos económicos poidan 

proporcionarlle aos seus fillos e fillas unha educación baseada na natureza. Isto paralelamente dá 

lugar á segregación do alumnado segundo o nivel socioeconómico do que proceden, con todos os 

riscos que isto supón para a formación dunha sociedade xusta. En consecuencia, volve a quedar 

patente a necesidade de formar ás futuras mestras e mestres na educación na natureza como modelo 

pedagóxico inclusivo, para propiciar que as escolas públicas tamén o poñan en práctica.  

En definitiva, este TFG pretende servir de exemplo, motivación e aspiración a outras persoas 

docentes do centro educativo en cuestión. Para logralo é importante facer partícipe a toda a 

comunidade educativa e, aínda que neste traballo non se considera como xa se dixo, é necesario facelo 

para que perciban a contorna natural non só como un espazo de ocio, senón tamén como un lugar 

educativo onde se dan aprendizaxes que cumpren os obxectivos formulados para calquera dos niveis 

educativos. Pois non se trata de cambiar as leis educativas, senón en interpretalas de xeito que as 

escolas na natureza teñan cabida nela.  
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Anexos 
ANEXO I: GUIÓN DA ENTREVISTA   
   

DATOS DA ENTREVISTADA  DATOS DA ENTREVISTA  

Idade:   Data:   

Sexo:   Lugar:   

Anos de experiencia:   Hora de comezo:   

Anos de permanencia na escola actual:   Hora de remate:   

Antes de proceder á realizar a entrevista é preciso que a entrevistada lea o consentimento 

informado e que o asine conforme entende e acepta o propósito desta entrevista. 

A. Coñecemento sobre a formación da docente  
 
a. Formación específica sobre os contextos rurais durante a formación universitaria  

1. Ao longo da súa formación universitaria como mestra facíase alusión á educación en contextos 

rurais?    

1.1. No caso de que a resposta sexa afirmativa, como era percibido este medio polas persoas 

que impartían docencia?  

b. Historia do uso do medio na súa carreira docente  

2. Comezou a traballar co medio como ferramenta educativa dende o inicio da súa labor como 

mestra?  

B. Medio natural como modelo educativo  

a. Percepción sobre o medio natural  

3. Se tivese que dar unha definición sobre o medio natural como modelo educativo, que diría?  

3.1. Cales son os axentes implicados ou cos que se establecen relacións no proceso de ensino-

aprendizaxe (familia, veciños/as, asociacións, servizos do concello…)?  

4. En que medida ensinar a través do medio natural se presta ás seguintes metodoloxías: 

Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP),  Aprendizaxe Servizo (ApS), Aprendizaxe Cooperativa 

e a Gamificación?  

b. Vantaxe do medio natural como modelo educativo  

5. Dende o seu punto de vista, que aporta o traballo co medio no desenvolvemento integral dos 

nenos e das nenas?  

5.1. Cre que hai aspectos negativos do uso da natureza no proceso de ensino-aprendizaxe? 

Como se poderían resolver?  
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5.2. Considera que se poden alcanzar novas aprendizaxes a través do medio natural ou 

simplemente serve para reforzar os coñecementos xa adquiridos?  

C. Conexión entre o currículo de Educación Primaria e o medio natural  

a. En relación á lexislación educativa vixente  

6. Dende o seu punto de vista, as lexislacións educativas facilitan ou interrompen o ensino en 

contacto co medio natural?  

6.1. No currículo da Educación Primaria fálase de favorecer unha visión interdisciplinaria, é 

posible alcanzar isto traballando co medio?  

7. Tendo en conta o medio natural como ferramenta de aprendizaxe, como se debe afrontar a 

ensinanza das distintas disciplinas troncais recollidas no decreto de Educación Primaria?   

b. En relación ao medio natural como recurso didáctico  

8. Cre que é posible elaborar unha planificación curricular unicamente empregando o medio como 

soporte do proceso de ensino-aprendizaxe?  

D. Na práctica educativa  

a. No quefacer diario   

9. En canto ás actividades que se desenvolven no medio, cales son os papeis desempeñados polo 

alumnado e polo mestre/a?   

10. Que tipo de avaliación é a máis axeitada cando se emprega o medio como ferramenta didáctica?  

11. Dende o seu punto de vista, o número de nenos e nenas nunha aula pode influír no 

funcionamento do traballo co medio natural?   

b. Na atención á diversidade  

12. Que é para vostede a diversidade nos nenos e nas nenas?  

13. Na aula actual conta con alumnado con NEAE que precisa intervención de Pedagoxía Terapéutica 

(PT) e de Audición e Linguaxe (AL). Cre que sería necesario recibir este apoio no caso dun modelo 

educativo inserido na natureza?  

E. Vivencias educativas durante o traballo co medio natural  

14. Tendo en conta a súa bagaxe, cales son as reaccións das familias cara o uso do medio natural 

como recurso educativo?  

14.1.  E a resposta da comunidade educativa?  

F. Consideras que é necesario engadir algo máis ao respecto do que vimos falando?  
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ANEXO II: CONSENTIMENTO INFORMADO  

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Entrevista para o Traballo de Fin de Grao  

“Educar no rural para o rural. A natureza como espazo onde educar e ensinar a todos e todas.” 

 

Propósito da entrevista: 

O obxectivo que se persegue é recoller información sobre a educación na natureza dende o punto e 

vista da entrevistada para elaborar unha proposta de innovación pedagóxica 

 

Información sobre a intervención: 

A participante será protagonista dunha entrevista cualitativa, cunha estrutura semi-estruturada e 

con preguntas abertas e neutrais. Esta será aplicada nunha soa sesión o día 11 de marzo de 2022. . 

 

Información sobre voluntariedade e dereito de revogación: 

A persoa entrevistada é voluntaria na realización da entrevista. Alén diso, ten dereito a revogala a 

posterior do seu consentimento e o dereito a elixir que facer cos datos obtidos ata ese momento, é 

dicir, a destrución ou a facer os datos anónimos. 

 

Destino dos datos obtidos: 

A información obtida a través da entrevista e da súa gravación en audio será analizada para extraer 

datos relevantes para o Traballo de Fin de Grao. Unha vez rematado dito traballo, a información 

quedará recollida no servizo informático da Universidade de Santiago de Compostela, así como no 

almacenamento persoal na nube da persoa entrevistadora. 

 

Identificación da persoa que informa:  

Alba Dosantos Balado, alumna da materia Traballo de Fin de Grao, do Grao en Mestre/a en Educación 

Primaria, da Universidade de Santiago de Compostela.  
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☒ Confirmo que lin e entendín o documento informativo que precede a este formulario, e que tiven 

a oportunidade de formular preguntas e dúbidas relativas ao mesmo. 

☒ Confirmo que recibín respostas e aclaracións satisfactorias ás miñas preguntas. 

☒ Entendo que son libre de abandonar o estudo en calquera momento, sen necesidade de explicar 

as razóns do meu abandono e sen ningún tipo de consecuencias para min. 

☒ Entendo que este estudo non ten finalidade diagnóstica, polo que non recibirei un informe 

individualizado dos meus resultados nas probas. 

☒ Consinto en participar no estudo arriba indicado e por iso acepto que se grave a entrevista. 

☒ Consinto que a información recollida nesta investigación poida ser empregada, con garantía do 

meu anonimato, en traballos futuros da mesma liña de investigación e en traballos académicos de 

estudantes. 

 

A entrevistada 

Data:  

Sinatura:  

Nome: 

A entrevistadora  

Data:  

Sinatura:   

Nome:  
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ANEXO III: TRANSCRIPCIÓN DA ENTREVISTA 

Datos da entrevistada  

Idade: 55 anos  

Sexo: muller  

Anos de experiencia: 30   

Anos de permanencia na escola actual: 20   

  

Datos da entrevista  

Data: 11/03/2022  

Lugar: C.E.P. Xosé María Brea Segade  

Hora de comezo: 10:20h  

Hora de remate: 11:00h

 

Antes de proceder á realizar dita entrevista é preciso que a entrevistada lea o consentimento 

informado e que o asine conforme entende e acepta o propósito desta entrevista.   

1. Ao longo da súa formación universitaria como mestra facíase alusión á educación en 

contextos rurais?   

Si, tanto en maxisterio como en pedagoxía, aínda que non se incidía moito.  

1.1. No caso de que a resposta sexa afirmativa, como era percibido este medio polas persoas 

que impartían docencia?  

Eu tiven a sorte de recibir algo de formación de Preescolar na Casa. E sempre a formación foi moi 

interesante e respectuosa, intentando poñer en valor e transmitindo que o medio era un recurso que 

tiñamos a nosa disposición para empregar. Despois había materias como a de lingua galega que tamén 

tiña un enfoque semellante sobre o medio como recurso.  

2. Comezou a traballar co medio como ferramenta educativa dende o inicio da súa labor como 

mestra?  

Foi pouco a pouco, polos primeiros destinos nos que comecei a traballar. Neles comecei a darme conta 

de que había moitos recursos que eu podía empregar, dos cales moitos descoñecía, pero que estaban 

a miña disposición para que o alumnado vira a importancia do seu propio medio dentro da escola.  

3. Se tivese que dar unha definición sobre o medio natural como modelo educativo, que diría?  

Eu penso que calquera traballo que se faga no contexto educativo ten que partir do medio no que 

traballas. Entón si estás traballando nun contexto onde o medio natural ten tanta importancia como 

no noso caso, pois é un recurso imprescindible porque forma parte da realidade do alumnado que 

accede ao centro. Para min é imprescindible. Eu nunca traballei en contextos urbanos, o máis urbano 

foi a Sionlla, sempre traballei con rapaces do rural e rural costeiro.  
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3.1. Cales son os axentes implicados ou cos que se establecen relacións no proceso de ensino-

aprendizaxe (familia, veciños/as, asociacións, servizos do concello…)?  

Para moitos traballos as persoas maiores son axentes imprescindibles para coñecer determinados 

contextos, xa que hai un salto xeracional, pois a xeración dos pais e das nais do alumnado que temos 

agora viven outro tipo de contexto rural ao dos avós e avoas, é dicir, non viven directamente do rural 

na súa maioría. Despois tamén entran en xogo os familiares máis próximos e, por suposto, os 

colectivos veciñais e as asociacións que hai.  

4. En que medida ensinar a través do medio natural se presta ás seguintes metodoloxías: 

Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP), aprendizaxe situada, Aprendizaxe Servizo (ApS), 

Aprendizaxe Cooperativa e a Gamificación?  

Eu creo que todas, as que están aquí todas. Máis que nada porque o traballo por proxectos e a 

aprendizaxe situada son unha maneira de traballar co medio e de achegarse a el. Por exemplo, temos 

feito proxectos relacionados coa muller e o mar, aí entraban as familias a contarnos as súas 

experiencias, o alumnado entrevistaba a persoas do entorno próximo e falabamos con asociacións de 

mariscadoras co obxectivo de acadar un produto final. A aprendizaxe servizo eu coñezo menos, pero 

estou comezando a coñecer algo. Paréceme que sen querelo ou sen sabelo, fomos facendo cousas. Eu 

penso que no momento que hai relación coas entidades veciñais, coas comunidades de montes, ou 

mesmo coa ANPA do centro, estás aplicando esta metodoloxía. En canto á aprendizaxe cooperativa, 

paréceme básica para aprender sexa cal sexa o recurso que utilices. E xa para rematar, penso que o 

xogo ten que estar presente na aprendizaxe en primaria, pero tamén na secundaria e na universidade, 

e penso que o medio natural da para aprender xogando. De feito, penso que calquera destas 

metodoloxías que propós teñen que estar aí.   

5. Dende o seu punto de vista, que aporta o traballo co medio no desenvolvemento integral 

dos nenos e das nenas?  

Eu penso que é imprescindible relacionar o que se fai na escola co que se fai no seu día a día. Paréceme 

que hai moitos contidos curriculares que están no medio e que a mellor forma de traballalos é 

empregando este recurso. Ademais, non aproveitar o que o alumnado trae da casa ou nas súas 

experiencias na aldea ou parroquia, paréceme un  desperdicio francamente. O medio é calquera cousa 

que lles estea importando neste momento e, polo tanto, ten que entrar na escola. Pois esta non pode 

ser un espazo pechado que non estea en continua relación co lugar do cal proceden os nenos e as 

nenas.  



Educar no rural para o rural. A natureza como espazo onde educar e ensinar a todos e todas 

Alba Dosantos Balado                                                                                                                                         52 
 
 

5.1. Cre que hai aspectos negativos do uso da natureza no proceso de ensino-aprendizaxe? Como 

se poderían resolver?  

Eu creo que do uso da natureza non. O que penso é que si é certo que os seres humanos temos ás 

veces unha relación que non é a que debería ser co medio natural. Isto é labor da escola, é dicir, 

analizar o que está  pasando e facerlles ver que hai outras alternativas e que esas alternativas son as 

que deberían formar parte do noso futuro, pero iso pasa co medio natural, cos valores democráticos 

e co coeducación. Non é pensar que todo o que traen da súa realidade é correcto. A labor da escola é 

axudarlles a ver que hai outras alternativas e non unicamente dicirlles que iso non é correcto. No  caso 

do medio natural, falar sobre o medio sostible é o camiño para que, sen deixar de poñer en valor o 

traballo que se fai nas súas aldeas ou parroquias, entren a cuestionar a presenza abusiva do eucalipto 

no noso medio. Isto hai que facelo sen criminalizar a ninguén, pois o obxectivo é que cheguen á 

conclusións que non teñan acadado antes posiblemente porque ninguén lle explicou as 

consecuencias.   

5.2. Considera que se poden alcanzar novas aprendizaxes a través do medio natural ou 

simplemente serve para reforzar os coñecementos xa adquiridos?  

O medio natural permítenos medrar e avanzar como persoas. Con todo, hai que ter en conta que o 

medio é un recurso para analizar, como tamén analizamos a televisión.   

6. Dende o seu punto de vista, as lexislacións educativas facilitan ou interrompen o ensino en 

contacto co medio natural?  

O que é a lexislación eu penso que nos deixa espazo, é dicir, o que é o currículo. O que hai que ver é 

se este está mediatizado polos libros de texto, que penso que é onde pode haber máis problema. O 

currículo como tal permite facer investigación, visitas ao medio e recoller recursos para logo 

traballalos na aula. Iso está contemplado no currículo en todas as materias. Eu penso que  o currículo 

como tal si que neste momento permite achegarnos ao medio natural para traballar todo tipo de 

contidos. Outra cousa é que o fagamos e a nosa relación con el.   

6.1. No currículo da Educación Primaria fálase de favorecer unha visión interdisciplinaria, é 

posible alcanzar isto traballando co medio?  

Por suposto, mellor que con ningún outro recurso. O medio dá para traballar con todas as materias. 

No caso das linguas, fundamentalmente co galego que é por onde temos que comezar, e ver o 

equivalente por exemplo en castelán.   
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7. Tendo en conta o medio natural como ferramenta de aprendizaxe, como se debe afrontar a 

ensinanza das distintas disciplinas troncais recollidas no decreto de Educación Primaria?   

Eu penso que o importante é que nós traballemos co currículo e partir da realidade que temos. 

Podemos traballar tamén a educación física e a música. Por exemplo, aquí estase traballando a música 

partindo da tradición oral e tradición musical e con todas as materias hai posibilidades de traballar co 

medio natural.  

8. Cre que é posible elaborar unha planificación curricular unicamente empregando o medio 

como soporte do proceso de ensino-aprendizaxe?  

Si que é posible, claramente é posible, pero penso que cantos máis elementos mellor. Estou pensando 

no caso das linguas, pois empregar libros da biblioteca enriquece o proceso de ensino-aprendizaxe. O 

fundamento debería ser o medio natural, pero abríndoo a outras experiencias.   

9. En canto ás actividades que se desenvolven no medio, cales son os papeis desempeñados 

polo alumnado e polo mestre/a?   

En certa medida eu como mestra preparo, busco itinerarios, busco os puntos de interese e fago de 

mediadora e intento recoller información deles tamén. Ás veces si que hai que trasladar información. 

Polo tanto, mediar, e dende logo organizar e facer unha escolma  dos contidos e recursos a utilizar. Ás 

veces os nenos e as nenas sorpréndenos moito contándonos cousas  nas saídas ou preguntando 

cousas que non saben e que inciden a investigar porque eu tampouco o sei todo claramente, nin no 

medio natural nin en ningún outro tema. Entón eles son os que motivan e fan que a observación vai 

nunha determinada dirección, pero os profes o que facemos é xerar esa situación de curiosidade e de 

escoller eses lugares onde vai haber determinados contidos.  

10. Que tipo de avaliación é a máis axeitada cando se emprega o medio como ferramenta 

didáctica?  

Penso que como todo traballo en primaria, combinar distintos tipos de avaliación, o que sería 

avaliación directa, rúbricas, cuestionarios, algunha proba escrita, debates e exposicións de traballos. 

A idea é combinar os distintos tipos de ferramentas para chegar a unha avaliación que nos dea unha 

imaxe do proceso, pois este é tan importante ou máis ca o resultado final.  
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11. Dende o seu punto de vista, o número de nenos e nenas nunha aula pode influír no 

funcionamento do traballo co medio natural?   

Todo inflúe claramente, pero no traballo co medio natural si porque o fundamental é a manipulación 

a experiencia e que eles sexan protagonistas. Isto en grupos moi numerosos non é posible, polo tanto, 

canto máis pequeno sexa o grupo, aínda que suficientemente grande para que haxa riqueza entre eles 

e intercambio de experiencias, pero si claro.   

12. Que é para vostede a diversidade nos nenos e nas nenas?  

Pois que cada neno e nena é diferente, que cada persoa ten o seu ritmo, potencialidades, ten as cousas 

nas que destaca, cousas que lle son máis complicadas. Esa diversidade non quere dicir que sexan 

nenos que teñan dificultades académicas, senón que tamén se trata de cuestións afectivas, de 

desenvolvemento madurativo, ou moitos outros elementos. Polo tanto, a diversidade é respectar os 

ritmos de aprendizaxe, tendo en conta que o obxectivo final non é que todos cheguen ao mesmo 

tempo, senón que todos cheguen ao máximo posible que poden chegar dende o seu punto de 

partida.   

13. Na aula actual conta con alumnado con NEAE que precisa intervención de Pedagoxía 

Terapéutica (PT) e de Audición e Linguaxe (AL). Cre que sería necesario recibir este apoio no 

caso dun modelo educativo inserido na natureza?  

Si claro, eu penso que o ideal sería que todos os apoios se realizasen dentro de aula. Paréceme que 

en concreto as actividades en medio natural son especialmente favorables para que cada neno aporte 

o que coñece, sabe, pregunte, participe dende o seu punto de partida.  

14. Tendo en conta a súa bagaxe, cales son as reaccións das familias cara o uso do medio natural 

como recurso educativo?  

Eu penso que é importante comunicar o que estamos a facer, porque o estamos a facer e que vexan 

que non se trata simplemente de saír a fóra, porque iso xa o fan nas casas despois de comer. As 

familias teñen que darse conta de que a relación co medio natural é unha forma de obter aprendizaxe, 

de medrar e non simplemente no coñecemento das plantas senón en moitas outras cousas. Ou sexa, 

que non pensen que é un día libre ou que estamos simplemente xogando, polo tanto, é importante 

comunicarlle ás familias os obxectivos que temos, o que están aprendendo os seus fillos e fillas e 

facéndolles partícipe dos traballos finais como as exposicións. Neste momento é máis complicado 

porque as familias non poden entrar no cole, pero cando entraban, antes da pandemia, o feito de que 

ti prepares unha exposición con elementos do medio natural e que os nenos e as nenas llo explicaran 
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ás súas familias, iso failles ver que traballan coa natureza dun xeito curricular. En xeral, na sociedade 

hai ese concepto de que o que non está feito en caderno e cun libro diante non é un traballo, é dicir, 

como que estás pasando o tempo daquela maneira. Penso que a nosa responsabilidade como 

educadoras é explicar o que se está facendo. E explicar tamén os nenos e as nenas, porque ás veces 

preguntan “mira e cando imos traballar?” (risas), cando na realidade levan toda a mañá traballando e 

aprendendo, pero o que pasa é que dunha maneira diferente.   

14.1. E a resposta da comunidade educativa?  

Un pouco o mesmo do que veño contando, o profesorado é o reflexo do que hai na sociedade. Hai 

persoas que o teñen máis claro e outras que non entenden que non hai aprendizaxe se non hai un 

caderno e un libro de texto ou se non están quietos e quietas no seu sitio. Polo tanto, é importante 

plasmar e ser os e as que máis programemos e falemos de competencias, estándares e contidos para 

que se vexa que en cada pequena actividade que se faga na natureza hai un claro obxectivo educativo 

e que é unha actividade curricular e que non é pasar o tempo libre. Normalmente as persoas que 

cuestionan as actividades na natureza, o que fan cando van a natureza, é pasar o tempo porque non 

lle sacan partido, non hai aproveitamento porque non  se entende como recurso, senón que se 

entende como “hoxe libramos”. Polo tanto, igual que hai que explicar o motivo ás familias, tamén hai 

que compartilo cos compañeiras e compañeiros.  

15. Consideras que é necesario engadir algo máis ao respecto do que vimos falando?  

Non, porque xa falamos moito (risas), pero paréceme moi importante a formación inicial. Ás veces 

pregúntome que é o que está pasando nos centros de formación inicial cando vexo chegar 

profesorado moi novo que non se preocupa por coñecer o contexto do centro. Paréceme moi 

importante que sexa algo prioritario que o primeiro punto para coñecer o alumnado que temos diante 

sexa coñecer a súa realidade. Entón, cando chegas a un centro o primeiro non é mirar o tempo que 

che leva volver a casa, senón mirar que días podo dispoñer para coñecer a realidade que teño aquí e 

que rendemento lle podo quitar a iso. No tempo que levo traballando penso que cada vez hai máis 

distancia entre o profesorado e o alumnado, a non ser que sexa profesorado que xa é de alí. Por 

exemplo, cando eu comecei a traballar as vías de comunicación non eran as que son, entón o habitual 

era que nos quedaramos a vivir nos sitios onde traballabamos, e o que facíamos era descubrir o que 

había alí e iso permitíache traballar dunha determinada maneira, que eu hoxe en día bótoa en falta. 

Pero isto penso que tamén é responsabilidade da formación inicial.  
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ANEXO IV: ANOTACIÓN DA EXPERIENCIA FORMATIVO-PERSOAL  

Anotacións das observacións directas realizadas durante o período de prácticas  

• O alumnado de 5º de Educación Primaria forma parte do proxecto Máis ca leña. Estes nenos 

e nenas senten moito vencello cara este monte, pois a mestra traballa para que o alumnado 

se sinta parte deste territorio e o sintan como propio.    

• Este sentimento veuse reflectido en diferentes ocasións. Con todo, a máis destacada foi o 

día no que se deron conta de que dous dos paneis informativos, cos que contaban no monte 

para comunicar aos e ás camiñantes sobre os diferentes usos que alí se traballaban, 

desapareceron.   

• A práctica que o alumnado mantén co monte non é directa ata chegar a primavera, 

momento no que os nenos e as nenas comezan a facer visitas guiadas a outras persoas para 

mostrar os diferentes usos sostibles que presenta o monte. Entre as persoas destinatarias 

destas visitas guiadas atópanse escolares doutros centros de ensino ou outros colectivos, 

como por exemplo o Obradoiro de Xestión Forestal de Boiro.  

• O alumnado traballa con este proxecto dende a aula. Así, cada grupo de traballo 

especialízase nun dos distintos usos do monte veciñal e preparan as exposicións que, 

posteriormente na primavera, realizarán ante outras persoas.   

• De xeito paralelo, a mestra titora da aula aproveita os distintos usos do monte para 

integralos nos contidos curriculares que se están traballando en cada momento. Por 

exemplo, cando o alumnado comezou a traballar os animais vertebrados, a mestra ensina 

fotografías dos burros e cabuxas cos que contan no monte veciñal e a través dos debuxos 

que fixeron sobre Paquita ou Míchel (nome dos burros) as nenas e os nenos introducíronse 

no tema dun xeito máis motivador.  

Anotacións das observacións directas realizadas o día 19 de febreiro durante a plantación de 

árbores autóctonas.  

No día de hoxe tiveron lugar conversas que permitiron coñecer datos relevantes sobre o proxecto 

Máis ca leña:   

• O proxecto vai dirixido a todo o alumnado que curse estudos obrigatorios, sexa ou non do 

C.E.P. Xosé María Brea Segade. O que acontece é que este centro ten unha implicación 

maior co proxecto Máis ca leña debido a súa proximidade ao monte.   

• O proxecto naceu da necesidade de trasladar aos máis cativos e cativas a importancia do 

bo mantemento do monte e de concienciar aos máis pequenos de que o monte 
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proporciónanos moitos máis usos ca explotación de madeira, como pode ser o uso da 

resina, dos cogomelos, do gando, dos castiñeiros, ou a mel.   

• Para as persoas implicadas é moi significativo que nestes encontros participen nenos e 

nenas, sexan ou non as súas familias comuneiras deste monte.   

Á xornada acudiron veciños e veciñas, nais e pais, alumnos e alumnas, mestres e mestras do C.E.P. 

Xosé María Brea Segade. Todas estas persoas traballaron arreo durante unhas horas para acadar 

un mesmo obxectivo, tempo durante o cal se observou unha unión moi forte e un mesmo 

sentimento cara o monte. Tamén se detectou orgullo por ser comuneiro e comuneira, pois foron 

moi bos anfitrións coas persoas que íamos de fóra a axudar. Explicaron os obxectivos da xornada, 

o inicio do proxecto e logo convidaron a un albaroque con música incluída.   
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ANEXO V: NOTA INFORMATIVA   

NOTA INFORMATIVA   

A educación na natureza é un modelo pedagóxico que pretende acercar aos nenos e ás nenas a estes 

espazos para aprender con ela. Diferentes estudos afirman que o contacto coa natureza é vital para 

as persoas, especialmente para os nenos e as nenas, xa que proporciona unha multitude de beneficios 

no desenvolvemento cognitivo, físico, social e emocional.   

Dende este punto de vista, levarase a cabo unha proposta de innovación pedagóxica co alumnado de 

5º de Educación Primaria do C.E.P. Xosé Mª Brea Segade. Dita proposta recolle 14 actividades que se 

realizarán na contorna natural que cingue o centro educativo.   

O obxectivo principal que persegue a unidade didáctica é mellorar a práctica educativa establecendo 

unha conexión entre a contorna natural e os contidos curriculares de todas as áreas de coñecemento 

da Educación Primaria.   

Rianxo, a 30 de marzo de 2022  
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ANEXO VI: CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS E CONTIDOS  

Nome da actividade Competencias básicas 

(Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, polo que se establecen a 

ordenación e as ensinanzas 

mínimas da Educación Primaria) 

Contidos curriculares 

(Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da Educación Primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia) 

Cal é o valor das nosas 

árbores? 

Competencia cidadá (CC) 

 

Área de Valores sociais e cívicos  

• B2.1. As habilidades de comunicación. Os elementos da comunicación non verbal que 

favorecen o diálogo: ton de voz e maneira de falar. Adecuación a diferentes contextos.  

• B2.2. Estratexias da linguaxe oral como instrumento de comunicación: escoitar, preguntar, 

argumentar.  

• B3.17. O respecto e a conservación do medio ambiente. A actitude crítica ante a falta de 

respecto e conservación do medio ambiente.  

Un cómic natural! 

 

 

 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

 

Área de Lingua castelá e literatura 

• B 1.7. Produción de textos orais segundo a súa tipoloxía segundo os diferentes formatos e 

intencións comunicativas.  

• B3.11. Creación de textos utilizando a linguaxe verbal e non verbal con intención 

informativa: cómic. 
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Que maraña de 

historia! 

 

 

 

 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

 

Área de Lingua castelá e literatura  

• B.1.1. Estratexias e normas para o intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; escoita; respecto á quenda de palabra; entoación adecuada; respecto polos 

sentimentos, experiencias, ideas, opinións e coñecementos dos e das demais.  

• B1.3. Participación en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando un 

discurso ordenado e coherente.  

• B1.5. Comprensión global e específica de textos orais, atendendo á forma da mensaxe e a 

súa intención comunicativa.  

Na procura do mesmo 

significado e do oposto 

Comunicación lingüística (CCL) Área de Lingua galega e literatura 

• B4.10. Ampliación do vocabulario, mediante o traballo con palabras sinónimas e 

antónimas. 

Un día na vida de… Comunicación lingüística (CCL) 

 

Área de Lingua galega e literatura  

• B3.1. Uso, de maneira xeral, das estratexias de planificación, de textualización (formato, 

estrutura, ortografía e normas lingüísticas, puntuación, coherencia e cohesión...) e revisión 

como partes do proceso escritor.  
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Todas as plantas teñen 

flor? 

Competencia matemática e 

competencia en ciencia 

 

Área de Ciencias da natureza  

• B3.3. Os seres vivos: clasificación e tipos.  

• B3.5. As plantas: a estrutura.  

Estrutura e fisioloxía 

das plantas 

Competencia matemática e 

competencia en ciencia 

Área de Ciencias da Natureza  

• B1.11. A relación cos demais. A resolución pacífica de conflitos.  

• B3.5. As plantas: a estrutura e fisioloxía.  

Os ángulos das agullas 

dun reloxo 

Competencia matemática e 

competencia en ciencia 

Área de Matemáticas  

• B3.13. O ángulo como unidade de medida dun ángulo. Medida de ángulos.  

Medimos o perímetro Competencia matemática e 

competencia en ciencia 

Área de Matemáticas  

• B4.5. Formas planas e espaciais.  

• B4.10. Resolución de problemas de xeometría relacionados coa vida cotiá. 

Un espazo con moitos 

usos se lle deixamos 

Competencia persoal, social e de 

aprender a aprender (CPSAA) 

 

Área de Ciencias sociais 

• B1.8. Fomento de Técnicas de animación á lectura de textos de divulgación das Ciencias 

sociais. A prensa escrita como fonte de información.   

• B2.16. A intervención humana no medio. Estudo de campo das consecuencias da 

intervención humana na contorna. 
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Camiñar a cegas Competencia persoal, social e de 

aprender a aprender (CPSAA) 

Área de Educación física  

• B3.3. Adaptación das habilidades motrices a contornos de práctica non habituais que 

favorezan toma de decisións, con seguridade e autonomía: o medio natural.  

Un espazo con moitos 

usos se lle deixamos (2º 

parte) 

Competencia emprendedora (CE) 

 

Área de Educación Plástica  

• B2.3. Disposición á orixinalidade e á espontaneidade á hora de plasmar ideas.  

• B2.11. Recreación de espazos imaxinados.  

Historias con sons Competencia emprendedora (CE) Área de Educación musical  

• B2.8. Recreación musical e sonorización dun texto oral ou escrito. 

Así traballan os 

cartógrafos e as 

cartógrafas 

Competencia emprendedora (CE) 

 

Área de Ciencias Sociais  

• B2.6.Cartografía. Mapas. 

• B2.7. Signos convencionais dun mapa.  

• B2.8.Orientación no espazo. Elaboración dun itinerario. 
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ANEXO VII: ACTIVIDADE TODAS AS PLANTAS TEÑEN FLOR?  

Nome e apelidos:                                                  Data:            .  

Localizade as seguintes plantas, observádeas no entorno natural e atendendo ás súas 

características indicade se son plantas con flor, polo tanto, anxiospermas ou ximnospermas, ou se 

son plantas sen flor. Deseguido, escollede outras tres árbores e facede o mesmo procedemento.   

Para facilitar o descubrimento destas plantas, debedes relacionar as imaxes das diferentes 

plantas co seu nome.   

 

ACIVRO  MUSGO OU CARRIZA  
  
  
  
  
  
  

  
  

AMORODEIRA  CARBALLO  
  
  
  
  
  
  

  
  

FENTO  ________  
  
  
  
  
  
  

  
  

________  ________  
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ANEXO VIII: ARTICO GCiencia   

Eucalipto: a árbore que non deixa ver o bosque   

Os claroscuros sobre a historia do eucalipto en Galicia comezan xa coas diferentes hipóteses sobre a 

súa chegada. Son diferentes os estudos que indican que a súa presenza en Galicia data da metade do 

século XIX ou incluso antes.    

Sexa quen for que introducise aquela árbore australiana en Galicia, mudou a paisaxe e a historia do 

noso país. E en 2018 é impensable volver dun día para outro á Galicia previa ao eucalipto. Hoxe os 

eucaliptais representan arredor do 30% da superficie forestal galega, entre 400.000 e 500.000 

hectáreas, segundo as distintas fontes. E están moi repartidas. Hai decenas de miles de propietarios 

que sementan e venden eucaliptos, moitas veces sostén das economías familiares. Só polas cortas 

estes produtores ingresan, en total, máis de 120 millóns de euros cada ano.   

Con todo, parece haber un acordo maioritario en que cómpre primar a conservación da natureza ante 

os intereses económicos, diante dos crecentes problemas ecolóxicos e medioambientais do planeta. 

E neste senso, no caso galego, o eucalipto fica na liña do fóra de xogo, e os criterios do xuíz de liña e 

do árbitro adoitan estar enfrontados. Para intentar achegarse á cuestión desde unha perspectiva que 

se axuste á realidade do país, cómpre facer moitas preguntas. E algunhas respostas son bastante 

incómodas, ben para os grupies, ben para os haters do eucalipto.   

É invasor o eucalipto?   

Hai que comezar por ver o que di a lei sobre o concepto de especie exótica invasora. Segundo a Lei de 

Patrimonio Natural e Biodiversidade, unha especie exótica invasora é “aquela que se introduce ou 

establece nun ecosistema ou hábitat natural ou seminatural e que é un axente de cambio e ameaza 

para a diversidade biolóxica nativa, xa sexa polo seu comportamento invasor, ou polo risco de 

contaminación xenética”.   

No marco desta lei, existe un documento da Xunta de Galicia que considera o eucalipto como invasor. 

Aínda que se recoñece que a súa gran presenza en Galicia fai “extremadamente difícil” a súa 

erradicación, si que se propón un control estrito en espazos naturais como as Fragas do Eume ou as 

Illas Atlánticas. E o documento tamén recoñece que “provoca diversos impactos: elevado consumo 

da auga do subsolo, intensa demanda de nutrientes, crecemento rápido, e un importantísimo carácter 

alelopático e pirófito”.  



Educar no rural para o rural. A natureza como espazo onde educar e ensinar a todos e todas 

Alba Dosantos Balado                                                                                                                                                  66 
 
 

Ademais, unha das claves para designar a unha especie exótica como invasora é, por exemplo, a súa 

capacidade para colonizar novos espazos sen precisar a intervención do ser humano, modificando e 

impoñéndose no ecosistema que invade. Pero é quen o eucalipto de comportarse así?   

Hai moitos estudos que afirman que si e sinalan que esta colonización prodúcese “especialmente en 

escenarios pos-incendio forestal, desprazando as colonizadoras autóctonas”. É a moitas veces citada 

capacidade pirófita (que por certo, non significa que arda mellor, senón que aproveita, tras os lumes, 

para impoñerse a outras especies menos adaptadas a estes escenarios pos-incendios).   

Amais, engaden que o eucalipto empobrece as cadeas tróficas, altera o solo, provoca perda de 

biodiversidade, fragmenta os espazos naturais e aumenta o risco de incendio, entre outras razóns, 

que reforzarían o seu carácter invasor.   

Arde máis o eucalipto?   

Por norma xeral, arde moito máis que as caducifolias autóctonas, como o carballo ou o castiñeiro, 

pero non máis que o piñeiro, o toxo ou outras matogueiras. No caso de piñeiros e eucaliptos, as 

características das súas follas e pólas facilitan que, unha vez prendido o lume, as muxicas viaxen 

decenas de metros para sementar lume en zonas afastadas do foco principal.     

Entón, cal é a solución?   

As bólas máxicas, por agora, son só cousa de Son Goku. Pero saír das trincheiras e intentar atopar 

puntos de acordo realistas podería ser un bo comezo.   

Escrito por  Manuel Rey, o 7 de abril de 2018  
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ANEXO IX: ACTIVIDADE UN ESPAZO CON MOITOS USOS SE LLE DEIXAMOS  

Un espazo con moitos usos se lle deixamos  
  
  

Nome e apelidos:                                                                                     Data:                .  
  
  

1. Independentemente dos intereses dos seres humanos, como necesitaría 

idealmente que fora este lugar unha planta ou animal que vive aquí?  
  

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

2. Como vos gustaría persoalmente que fora este lugar?  
  

  _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

   
  

3. Podedes facer algo para paliar os efectos negativos da presenza do eucalipto?  
 

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO X: COAVALIACIÓN ACTIVIDADE ASÍ TRABALLAN OS CARTÓGRAFOS E CARTÓGRAFAS  

ASÍ TRABALLAN OS CARTÓGRAFOS E CARTÓGRAFAS  

Nome do alumno/a avaliado/a:    

Estándares de aprendizaxe  Si  Ás veces  Non  

Conceptuais  

Recoñecen as características do relevo do 

territorio e plásmano no mapa.    

      

Identifican os límites do espazo e 

reprodúceno no mapa.   

      

Procedementais  

Utilizan símbolos que permiten entender 

mellor o mapa.   

      

Recollen os símbolos do mapa nunha lenda.        

Planifican un itinerario que permite facer 

unha parada por cada unha das áreas 

destinas aos recurso sostible do monte.   

      

Valoración total:    
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ANEXO XI: TEMPORALIZACIÓN  

ABRIL 2022  

        1  2  3  

4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  

18  

  

19  

Actividade 1. Todas as 

plantas teñen flor? 

 

Actividade 2. Na procura 

do mesmo significado e 

do oposto 

20  

Actividade 3. Un cómic 

natural! 

 

Actividade 4. Historias con 

sons 

  

21  

Actividade 5. Cal é o valor 

das nosas árbores? 

 

Actividade 6. Un espazo 

con moitos usos se lle 

deixamos 

22  

Actividade 7. Un espazo 

con moitos usos se lle 

deixamos (2ª parte) 

 

Actividade 8. Camiñar a 

cegas 

23  24  

25  

Actividade 9. Os ángulos 

das agullas dun reloxo 

 

Actividade 10. Estrutura e 

fisioloxía das plantas 

26  

Actividade 11. Un día na 

vida de… 

Actividade 12. Medimos o 

perímetro 

  

27  

Actividade 13. Así 

traballan os cartógrafos e 

as cartógrafas 

Actividade 14. Que 

maraña de historia! 

  

28  

     

29   

  

  

30    
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ANEXO XII: HETEROAVALIACIÓN ACTIVIDADE TODAS AS PLANTAS TEÑEN FLOR?   

TODAS AS PLANTAS TEÑEN FLOR?   

Nome do alumno/a avaliado/a:    

Estándares de aprendizaxe  Si  Ás veces  Non  

Conceptuais  

Relaciona as imaxes das plantas co seu 

nome.   

      

Identifica as plantas propostas na actividade.        

Localiza as plantas indicadas na contorna   

próxima.  

      

Procedementais  

Elabora un listado das plantas segundo sexan 

anxiospermas ou ximnospermas atendendo 

ás súas características.  

      

Valoración total:    
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ANEXO XIII: HETEROAVALIACIÓN ACTIVIDADE UN DÍA NA VIDA DE...  

UN DÍA NA VIDA DE...  

Nome do alumno/a avaliado/a:    

Estándares de aprendizaxe  Si  Ás veces  Non  

Conceptuais  

Enumera ideas sobre a vida do seu ser vivo 

nun borrador.  

      

Clasifica ideas relevantes no borrador para 

facer o relato.  

      

Procedementais  

Compón un relato estruturado e coherente.        

Crea oracións sen faltas de ortografía.         

Realiza oracións atendendo ás normas de 

puntuación.   

      

Valoración total:    
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ANEXO XIV: HETEROAVALIACIÓN ACTIVIDADE ESTRUTURA E FISIOLOXÍA DAS PLANTAS  

ESTRUTURA E FISIOLOXÍA DAS PLANTAS  

Nome do alumno/a avaliado/a:    

Estándares de aprendizaxe  Si  Ás veces  Non  

Conceptuais  

Identifica todas as partes da planta no 

debuxo.  

      

Expresa no debuxo as distintas funcións das 

diferentes partes da planta.   

      

Procedementais  

Planifica o traballo para levar a cabo a 

plantación.  

      

Soluciona conflitos de xeito pacífico durante 

a plantación.  

      

Valoración total:    
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ANEXO XV: HETEROAVALIACIÓN ACTIVIDADE QUE MARAÑA DE HISTORIA!   

QUE MARAÑA DE HISTORIA!  

Nome do alumno/a avaliado/a:    

Estándares de aprendizaxe  Si  Ás veces  Non  

Conceptuais  

Relaciona as intervencións dos seus 

compañeiros e compañeiras coa súa 

historia.   

      

Procedementais  

Constrúe un discurso coherente, sen 

contradicións nin repeticións innecesarias.  

      

Utiliza na súa intervención vocabulario 

axeitado.   

      

Valoración total:    
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ANEXO XVI: COAVALIACIÓN ACTIVIDADE UN CÓMIC NATURAL!   

Un cómic natural!  

Nombre del grupo que evalúa:    

Nombre del grupo que es evaluado:    

Eficacia comunicativa   Adecuación  Organización y 

cohesión  

Riqueza léxica  

Exponen ideas 

importantes sobre el 

tema.  

La narración se 

acompaña de más de 

tres viñetas.  

Utilizan estructuras 

organizativas que 

permiten entender el 

texto.  

Usan palabras variadas 

y correctas.  

⃝ 2,5 ⃝ 2,5 ⃝ 2,5 ⃝ 2,5 

Exponen el tema de 

forma general y poco 

clara.   

La narración se 

acompaña de tres 

viñetas.  

Utilizan pocas 

estructuras 

organizativas, por lo 

que no se entiende el 

texto en su totalidad.  

Usan palabras 

correctamente.  

⃝ 1,5 ⃝ 1,5 ⃝ 1,5 ⃝ 1,5 

Exponen ideas sobre el 

tema.   

La narración se 

acompaña de menos 

de tres viñetas.  

No utilizan estructuras 

organizativas y no se 

entiende el texto.   

Usan muchas palabras 

repetidas e 

incorrectas.  

⃝ 0 ⃝ 0 ⃝ 0 ⃝ 0 

Valoración total del grupo:   
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ANEXO XVII: COAVALICIÓN ACTIVIDADE HISTORIAS CON SONS   

Historias con sons  

Nome do grupo que avalía:    

Nome do grupo avaliado:    

Adecuación  Riqueza sonora  Cohesión  

Empregaron unha gran 

variedade de materiais 

naturais. 

Mostraron cinco ou máis 

posibilidades sonoras. 

A melodía composta axeitábase 

ao texto oral. 

⃝ 5 ⃝ 5 ⃝ 5 

Empregaron moi poucos 

materiais naturais. 

Mostraron menos de cinco 

posibilidades sonoras. 

A melodía composta só se 

axeitaba ao texto nalgunhas 

ocasións. 

⃝ 3 ⃝ 3 ⃝ 3 

Só empregaron un material 

natural. 

Mostraron dúas ou menos 

posibilidades sonoras. 

A melodía composta non se 

axeitaba ao texto en ningunha 

ocasión. 

⃝ 2 ⃝ 2 ⃝ 2 

Valoración total do grupo:    
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ANEXO XVIII: COAVALIACIÓN ACTIVIDADE MEDIMOS O PERÍMETRO  

MEDIMOS O PERÍMETRO  

Nome do alumno/a avaliado/a:    

Estándares de aprendizaxe  Si  Ás veces  Non  

Conceptuais  

Sinalan as unidades de medida de todos os 

datos obtidos na medición.   

      

Procedementais  

Manexan correctamente os instrumentos de 

medida: o metro ou hodómetro, por iso os 

resultados son correctos.  

      

Realizan operacións que permiten obter o 

perímetro da caseta.  

      

Valoración total:    
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ANEXO XIX: AUTOAVALIACIÓN ACTIVIDADE OS ÁNGULOS DAS AGULLAS DUN RELOXO  

Os ángulos das agullas dun reloxo  

Nome da persoa autoavaliada:  

Indicadores Niveis de logro  

Ben (3,3)  Regular (1,1)  Mal (0)  

Sei clasificar os 

ángulos segundo a súa 

amplitude atendendo 

á apertura das agullas 

do reloxo.  

Sei clasificar todos os 

ángulos propostos 

atendendo a súa 

amplitude.   

Dependendo do tipo 

de ángulo cústame 

máis ou menos 

clasificalo atendendo a 

súa amplitude.  

Non son capaz de 

clasificar os ángulos 

propostos atendendo 

a súa amplitude  

Coñezo os diferentes 

tipos de ángulos 

segundo a súa 

amplitude.  

Son capaz de nomear 

todos os nomes dos 

distintos tipos de 

ángulos segundo a súa 

amplitude.  

Coñezo algúns, pero 

non todos, os nomes 

dos distintos tipos de 

ángulo segundo a súa 

amplitude.  

Non coñezo ningún 

nome dos ángulos 

segundo a súa 

amplitude.   

Son capaz de estimar 

os graos dun ángulo.  

Sei estimar os graos 

dun ángulo.   

Dependendo do 

ángulo ás veces 

cústame estimar o 

seus graos.  

Non sei estimar os 

graos dun ángulo.  

Valoración total:    

  

➢ De ser o caso, indica o que máis che custou da actividade:  

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

➢ Durante a realización da actividade descubriches algo que che interesa coñecer máis?  

  _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO XX: AUTOAVALIACIÓN ACTIVIDADE NA PROCURA DO MESMO SIGNIFICADO E DO OPOSTO  

Na procura do mesmo significado e do oposto  

Nome da persoa autoavaliada:    

Indicadores  Grao de intensidade  

1     2       3      4      5       

Toquei os obxectos propostos 

pola mestra.   

          

Recoñecín o significado das 

palabras escritas nas tarxetas a 

través do tacto.  

          

Participei aportando os meus 

coñecementos ao grupo, aínda 

que estes non foron sempre 

correctos.   

  

  

  

  

      

  

Valoración total:    

  

➢ Hai algún aspecto que mellorarías desta actividade?  

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

➢ Durante a realización da actividade descubriches algo que che interesa coñecer máis?  

  _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO XXI: AUTOAVALIACIÓN ACTIVIDADE UN ESPAZO CON MOITOS USOS SE LLE DEIXAMOS  

Un espazo con moitos usos se lle deixamos.   

Nome da persoa autoavaliada:    

Indicadores   Grao de intensidade  

1     2       3      4      5       

Expresei oralmente contidos 

relacionados coa lectura.  

  

  

      

  

  

  

Participei na elaboración das 

respostas ás preguntas dadas 

pola mestra.   

  

  

      

  

  

  

Puxen en manifesto as 

consecuencias da acción humana 

na contorna.  

  

  

      

  

  

  

Valoración total:     

   

➢ Hai algún aspecto que mellorarías desta actividade?  

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

➢ Durante a realización da actividade descubriches algo que che interesa coñecer máis?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO XXII: AUTOAVALIACIÓN ACTIVIDADE UN ESPAZO CON MOITOS USOS SE LLE DEIXAMOS (2º 

PARTE)  

Un espazo con moitos usos se lle deixamos (2ª parte)  

Nome da persoa autoavaliada:    

Indicadores  Grao de intensidade  

1     2       3      4      5       

Propuxen ideas orixinais 

relacionadas cos contidos 

traballados na actividade Un 

espazo con moitos usos se lle 

deixamos.  

  

  

      

  

  

  

Empreguei elementos naturais 

con creatividade para dar forma 

ao traballo artístico.  

  

  

      

  

  

  

Valoración total:     

   

➢ Hai algún aspecto que mellorarías desta actividade?  

  _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

➢ Durante a realización da actividade descubriches algo que che interesa coñecer máis?  

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO XXIII: AUTOAVALIACIÓN ACTIVIDADE CAL É O CALOR DAS NOSAS ÁRBORES?  

Cal é o valor das nosas árbores?  

Nome da persoa autoavaliada:    

  

 

➢ Observa a túa puntuación máis baixa, que cres que sería necesario para mellorala?  

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

➢ Durante a realización da actividade descubriches algo que che interesa coñecer máis?  

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO XXIV: AUTOAVALIACIÓN ACTIVIDADE CAMIÑAR A CEGAS   

Camiñar a cegas  

Nome da persoa autoavalida:    

 Indicadores  Grao de intensidade 

1     2       3      4      5       

Despraceime polos 

diferentes espazos sen 

dificultade.  

          

Mantiven o equilibrio 

postural en todo 

momento.   

          

Valoración total:    

  

➢ Observa a túa puntuación máis baixa, que cres que sería necesario para mellorala?  

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

➢ Durante a realización da actividade descubriches algo que che interesa coñecer máis?  

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

  

 


