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1. Presentación da proposta 
 

A partir de dúas xornadas compartidas coa Asociación As Espigadoras no marco da nosa 

materia, Educación en Contextos rurais, deseñamos unha proposta aplicable a un centro 

educativo e, máis concretamente, á etapa de Educación Infantil. Dita proposta consiste na 

aplicación dos saberes tradicionais da cestería á transformación do patio escolar. 

Neste documento xustificarémola, poñerémola en contexto e describirémola en detalle, 

xunto co método de avaliación que propoñemos. 

2. Marco teórico 
 

A nosa proposta educativa fundaméntase en diferentes conceptos teóricos, entre os que se 

atopan os patios vivos, os fondos comunitarios de coñecemento e identidade, as 

comunidades de aprendizaxe e a aprendizaxe-servizo. 

En primeiro lugar, para a elaboración do noso proxecto tomamos como base a Pedagoxía 

Verde, de Heike Freire (2020) e máis concretamente a teoría dos patios vivos, co obxectivo 

de que o territorio e a contorna do centro se introduzan nos mesmos, arraigando o espazo 

a un contexto puramente biodiverso. Lembremos que formar un ambiente de aprendizaxe 

axeitado e enriquecedor é fundamental para potenciar a aprendizaxe e para que os cativos 

e as cativas poidan expresarse de maneira libre e autónoma. A natureza é a chave, cuestión 

que facilita o coñecemento da contorna e o respecto cara a diferentes formas de vida. 

Pero os patios vivos non consisten exclusivamente na decoración empregando elementos 

naturais, senón en facer unha transición dende os patios comúns tradicionais ata 

ambientes nos que poder redescubrir a terra que habitamos a través do xogo e a 

experimentación, tendo en conta o coidado cara a ela. 

Para lograr que isto ocorra empregaremos tanto as comunidades de aprendizaxe como os 

fondos comunitarios de coñecemento e identidade, de maneira que a comunidade 

educativa sexa un dos piares fundamentais do proceso de ensino-aprendizaxe. A inclusión 

das familias e a contorna non consiste únicamente na súa integración na educación das 

crianzas, senón que se trata de acadar que se involucren de cheo no proceso educativo de 

maneira activa, formando parte da programación do mesmo. 

A maiores, cabe destacar que todos os axentes educativos teñen relevancia á hora de 

escoller os centros de interese cos cales se pretende traballar nas propias escolas. Neste 

aspecto, o contexto é fundamental, xa que inflúe de maneira tanto directa como indirecta 
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na toma desta decisión. 

Por outra banda, estas dúas metodoloxías avogan pola adquisición dun rol activo por parte 

do alumnado, construíndo a súa propia aprendizaxe a través da experimentación e do 

descubrimento, logrando así que o proceso sexa moito máis significativo e enriquecedor. 

Tendo en conta que os intereses son comúns a todos os axentes educativos, a contorna 

inflúe na aprendizaxe que se leva a cabo nos centros e, á súa vez, esta ofrece un servizo á 

comunidade. Isto é o que se coñece como aprendizaxe-servizo. Trátase dun método que 

cohesiona a aprendizaxe e o compromiso social, consiste en aprender facendo un servizo á 

comunidade. 

Nós, como grupo de traballo, achegámonos a esta metodoloxía co obxectivo de 

desenvolver este proxecto, xa que realizamos saídas nas que formamos parte da contorna 

para nutrir o noso coñecemento a través dun determinado servizo a unha asociación. 

Estas bases teóricas son especialmente aplicables nunha escola situada no rural, xa que 

conta cunhas posibilidades, recursos e características propias máis favorables que os 

centros atopados en contornas urbanas. 

Acorde con isto, os patios vivos correspóndense en maior medida a este contexto que é 

predominante na nosa comunidade autónoma, debido a que as zonas de recreo situadas 

nas súas escolas soen estar menos manipuladas que as das escolas urbanas. Estas últimas 

soen recurrir ao plástico e á pavimentación, empregando materiais máis artificiais que non 

facilitan a integración e presenza da natureza nestos espazos. 

Ao mesmo tempo, as zonas rurais contan cun número menor de poboación, polo tanto a 

comunicación entre a comunidade é máis fluída, desta maneira é máis doado coñecer os 

intereses dos axentes educativos e poñelos en práctica nos centros escolares. Isto é o que 

facilita que as teorías de fondos comunitarios de coñecemento e identidade así como as 

comunidades de aprendizaxe se poñan en práctica. 

Por outra banda, tendo en conta que a poboación do rural está máis envellecida, podemos 

dicir que precisa dunha maior cantidade de recursos e servizos para realizar as súas labores. 

Sendo conscientes da escaseza que existe neste contexto, a aprendizaxe-servizo é unha 

iniciativa ideal para implementarse dentro do rural. 

Como podemos apreciar dende hai décadas, a poboación activa e as novas xeracións están 
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abandonando o ámbito rural de maneira que os oficios e coñecementos tradicionais, como 

por exemplo a agricultura e a gandería, estanse perdendo. 

Polo tanto, inculcar estas aprendizaxes nos cativos e cativas a través da aprendizaxe-servizo 

pode resultar moi enriquecedor e positivo para que a cultura galega non quede no olvido. 

Coa nosa proposta ofertamos a posibilidade de achegarse a este coñecemento dunha 

maneira activa, participativa, lúdica e colaborativa. 

Porén, a nosa proposta tamén pode aplicarse a centros situados en espazos urbanos, aínda 

que facendo algunhas adaptacións en función dos recursos cos que conte cada escola para 

suplir as dificultades que isto supoña. 

3. Contexto 

a. Sobre As Espigadoras 
 

Durante a nosa experiencia de aprendizaxe-servizo tivemos a oportunidade de traballar 

cunha asociación coñecida como “As Espigadoras”, un grupo formado pola artesá Lola 

Tourón xunto coa súa compañeira Lucía Medina. 

A orixe deste colectivo parte do Banco de Tempo de Lugo, onde se coñeceron as 

integrantes do mesmo. O obxectivo principal deste grupo de mulleres é a transmisión de 

oficios e saberes tradicionais, así como difundir a artesanía, os coñecementos sobre a terra, 

as plantas e os seus usos; saberes que se atopan en perigo de extinción e que foron 

transmitidos xeracionalmente de mulleres a mulleres. Na actualidade segue a pasar o 

mesmo, pois na realización dos seus talleres a meirande parte das integrantes son de 

xénero feminino. 

Lola Tourón, que é coñecida por percorrer o país durante dúas décadas para transmitir o 

oficio da cestaría, leva dous anos asentada en Carborrecelle, Portomarín, onde imparte 

cursos na antiga escola da aldea e noutros espazos ao aire libre. Entre os diversos talleres 

que imparte, atópanse a olería, a elaboración de papel reciclado, o tratamento de 

sementes, obradoiros para tratar a lá tintada ou calceta con cinco agullas, e obradoiros de 

cestería de lazo para a horta, soportes ou valados para prantas. 

Nos talleres anteriormente mencionados pode participar calquera persoa interesada 

contactando con Lola e pagando unha cuota, que varía en función do curso escollido e da 

súa duración. 

“As Espigadoras” ten un convenio coa Universidade de Santiago de Compostela para 
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realizar programas de aprendizaxe-servizo. Debido a que David Romero, docente que 

imparte a asignatura de Educación en Contextos Rurais, é un dos responsables do 

programa, puidemos poñernos en contacto con esta asociación. Desta maneira, levamos a 

cabo dúas xornadas de traballo conxunto que describiremos con máis profundidade no 

próximo apartado. 

b. Oportunidades de aprendizaxe que fornece o colectivo. 

Con respecto á relación cos contidos da materia, gustaríanos destacar os tres seguintes, 

pois son os que máis se enlazan coa nosa experiencia. 

Para comezar, estarían as experiencias pedagóxicas innovadoras e boas prácticas en 

contextos rurais. No noso caso en concreto, xunto a As Espigadoras apreciamos un modelo 

a seguir na dinamización do contexto rural galego. Empregan os recursos máis próximos ao 

seu ambiente, aproveitándose de todos os beneficios que estes lle aportan, e creando 

experiencias innovadoras que seguen mantendo un certo arraigo coa tradición da cultura 

galega. 

No tocante ao papel da mestra ou mestre rural, a dinamización comunitaria, o traballo en 

rede, a formación continua e o desenvolvemento profesional adaptado. A asociación coa 

que colaboramos xa participou con anterioridade con centros educativos da contorna para 

ensinar a realizar bancais ou construír casiñas con elementos naturais como o vimbio. Isto 

axúdanos a ver esta experiencia como un exemplo que se pode levar ás aulas e que é 

posible levalo a cabo coas crianzas na posta en práctica. A maiores, isto favorece a relación 

e a interacción entre os diferentes axentes educativos, creando un traballo en rede, neste 

caso, entre un centro educativo e unha asociación externa a este. En ocasións tamén poden 

ser partícipes desta formación as familias, a veciñanza da contorna ou mesmo outras 

escolas próximas. O papel dos e das docentes, nesta ocasión, conta con gran relevancia, 

pois teñen que partir dun coñecemento previo para levar a cabo as xornadas de 

aprendizaxe-servizo. Os mestres e mestras, en calquer contexto, deben manterse en 

formación constante, pero nun medio tan específico como o rural, a innovación e a búsca 

de saberes ten que ser unha prioridade entre estes. 

En relación ás entidade e colectivos a prol do desenvolvemento social, cultural e educativo 

rural en Galiza, debemos fomentar a inclusión destas asociacións cuxo obxectivo é 

promover un desenvolvemento en todas estas áreas, ademais da continuidade destes 

saberes entre a poboación. Impulsar á comunidade das zonas rurais a manterse activa e 

promover diversas actividades e formas de manter os coñecementos é unha das mellores 
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opcións para conservar o patrimonio rural galego. 

4. Proposta educativa 

A nosa proposta didáctica consiste nun proxecto a nivel de centro, no que cativos e cativas 

de idades variadas poidan participar na modificación do espazo de recreo, sendo os/as 

protagonistas do proceso. Neste caso, centrarémonos na aprendizaxe do alumnado de 

segundo ciclo de Educación Infantil, xa que se trata dunha das etapas que nos compete 

como mestras. 

Ademais, este proxecto conta coa participación das familias, da contorna e dalgunha 

asociación como As Espigadoras, que poida ofertar unha formación inicial e guiar o proceso 

dende un punto de vista técnico. 

Porén, debemos ter en conta que, se se trata dun centro ubicado nunha contorna rural, a 

propia comunidade e as familias contarán con coñecementos que poidan enriquecer a 

proposta e faciliten a aprendizaxe das crianzas. 

 

4.1 Área curricular 

Tomando de base o Decreto 330/2009, do 23 de xuño, polo que se establece o currículo da 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, expoñeremos na seguinte táboa a 

totalidade das áreas e bloques desenvoltas ao longo do proxecto. 

Táboa 1: Áreas e bloques do currículo de Educación Infantil traballados no proxecto. 
 

 

Áreas 
 

Bloques 

 
Coñecemento de si mesmo e autonomía 

persoal 

 

Bloque 1. O corpo e a propia imaxe. 
 

Bloque 3. A actividade cotiá. 

 
 
 

Coñecemento do contorno 

 

Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e 

medida. 

Bloque 2. Achegamento á natureza. 

Bloque 3. Cultura e vida en sociedade. 
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Linguaxes: comunicación e representación 

 

Bloque 1. Linguaxe verbal. 
 

Bloque 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical 

e corporal. 

 

Encadramos a temática do noso proxecto principalmente dentro da segunda área do 

currículo: Coñecemento do contorno. Nesta área preténdese favorecer o proceso de 

descubrimento e representación dos diferentes contextos que compoñen o contorno do 

alumnado facilitando a súa inserción participativa. Estas aprendizaxes levaranse a cabo na 

interacción constante das nenas e dos nenos co contorno social e natural, polo que é 

necesario abrir a escola ao medio nun ambiente educativo que estimule a súa curiosidade, 

incluíndo a participación das familias. 

 
4.2 Obxectivos 

Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

● Tomar a iniciativa, planificar e  secuenciar a propia  acción  para realizar  tarefas 

sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas frustracións e 

manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades que se presentan, 

reforzando o sentimento de autoconfianza e sendo quen de solicitar axuda. 

● Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras 

persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración e 

mais evitando a adopción de comportamento de submisión ou dominio. 

● Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no 

desenvolvemento das tarefas. 

Área de coñecemento do contorno. 

● Observar e explorar de forma activa o seu contorno, xerando interpretacións sobre 

algunhas situacións e feitos significativos, e mais mostrando interese polo seu 

coñecemento. 

● Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, para 

anticipar probables efectos que poderían producirse como consecuencia de 

situacións da vida diaria e dalgúns experimentos realizados. 

● Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis equilibrada e 

satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social e 



8 

 
Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural 

  
 

 

axustando a súa conduta a elas. 

● Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da 

cultura galega -expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore, 

gastronomía, etc. 

● Establecer relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e pertenza 

baseadas no respecto ás persoas, ás normas e valores da sociedade que pertencen. 

Área: linguaxes: comunicación e representación. 

● Utilizar as diversas linguaxes como instrumento de comunicación, de expresión de 

ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de gozo. 

● Potenciar a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para imaxinar, 

inventar, transformar... desde as súas ideas, sentimentos, experiencias, 

coñecementos… 

 
4. 3 Contidos 

A través da posta en práctica da nosa proposta didáctica pódense traballar diferentes 

contidos tales como: 

Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

● Adquisición de confianza nas capacidades propias. 

● Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando nas súas 

posibilidades e recoñecendo as limitacións propias. 

● Exploración das posibilidades perceptivas, motrices e expresivas propias e das 

demais persoas, amosando iniciativa para aprender habilidades novas. 

● Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de tarefas e 

conciencia da propia competencia. 

● Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo. 

● Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais persoas, 

buscando os recursos axeitados que lle permitan concluír os proxectos que inicia, 

sendo quen de solicitar e prestar axuda. 

● Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e grosas. 

Área de coñecemento do contorno. 

● Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no medio 

recoñecendo as súas funcións e usos cotiáns e mais mantendo unha actitude de 

respecto e coidado cara a obxectos propios e alleos. 
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● Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e obxectos, en 

diferentes situacións e con variadas accións. 

● Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio natural, 

especialmente animais e plantas. 

● Gozo ao realizar actividades individuais e de grupo en contacto coa natureza. 

Valoración da súa importancia para a saúde e o benestar, apreciando o medio 

natural como un espazo para a recreación, a aventura e conservación, a realización 

de actividades ao aire libre e o contacto con elementos da natureza. 

● Participación en proxectos e investigacións no medio natural, expresando as 

actividades realizadas e os resultados obtidos mediante diferentes representacións. 

● Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, amosando 

disposición para compartir e resolver conflitos. Incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamento. 

● Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega apreciando os cambios 

que se producen no modo de vida co paso do tempo. Sucesos e persoas relevantes 

da historia da súa comunidade, do seu país e do mundo. 

Área: linguaxes: comunicación e representación. 

● Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos; para 

adquirir coñecementos; para expresar e comunicar ideas, sentimentos e emocións; 

para facer peticións e como mecanismo para regular a propia conduta e a das 

demais persoas. 

● Interese e atención na escoita de narracións e instrucións lidas por outras persoas. 

● Exploración sensorial dos elementos presentes no contorno integrando actividades 

de tocar, ulir, oír e ver. 

● Potenciación da imaxinación e fantasía do alumnado para enriquecer a actividade 

creativa. 

● Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a linguaxe 

plástica -liña, forma, cor, textura, espazo e volume. 

● Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais, útiles e 

soportes -papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro, rasquetas, cepillos, 

esponxas, pantalla de ordenador, mesa de area, retroproxector, encerado dixital, 

fotografías....- e das distintas técnicas -debuxo, pintura, collaxe, amasado, 

modelado, escultura e a combinación de dúas ou máis técnicas...- como recursos e 
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medios de expresión e comunicación de feitos, sentimentos, emocións, vivencias, 

fantasías, experiencias… 

● Experimentación e coñecemento das posibilidades de transformación dos diferentes 

materiais e obxectos. 

● Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu 

desenvolvemento e posterior comunicación, valorando a realización de bosquexos 

para a consecución dunha melloría na produción. 

 
4.4 Metodoloxía 

En canto á metodoloxía empregada na nosa iniciativa, trátase dun proxecto, é dicir, unha 

proposta curricular aberta que consegue organizar o traballo na aula e noutras contornas 

ao redor dun problema, tendo en conta o contexto e a situación real. 

Atendendo á clasificación de Kilpatrick (1921), o noso proxecto sería de creación ou 

produción, baseado na elaboración dun produto concreto. No noso caso trátase de 

elementos para o recreo e o lecer, que revalorizan os patios e os convirten en lugares 

personalizados e equilibrados con respecto á contorna. 

Atendendo a esta metodoloxía, decidimos apostar por que os cativos e as cativas aprendan 

dunha forma activa, participativa e integradora, de maneira que sexan as creadoras 

autónomas das súas propias aprendizaxes a través de experiencias interesantes e 

significativas dadas nun contexto con sentido. Ademais, o xogo e a experimentación son 

aspectos que están presentes ao longo de toda a nosa proposta, xa que entendemos que 

son fundamentais para aprender e fixar coñecementos. 

A busca de diferentes solucións aos conflitos e a reflexión e pensamento crítico son tamén 

piares da nosa proposta, deixando voar a imaxinación dos máis pequenos e pequenas e 

explorando a súa creatividadade e capacidade para pensar de maneira diverxente, 

enfatizando así o “aprender a aprender”. 

En canto ao papel do mestre ou da mestra, é deseñar e promover experiencias relevantes e 

enriquecedoras. Ademais de guiar, acompañar e dialogar a través de preguntas abertas, 

aportando ideas, realizando accións e involucrando aos nenos e nenas no proceso de 

descubrimento e acción. Entre as funcións do docente ou a docente tamén se atopan 

impulsar a participación, a comunicación e a cooperación, favorecer a investigación no 

medio ambiente e a colaboración coa comunidade, crear un clima de apoio e intervir 

segundo o proceso e estilo de aprendizaxe e os poderes cognitivos e metacognitivos do 
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alumnado. 

As familias e a contorna tamén son moi relevantes para a nosa proposta, xa que deben 

proporcionar apoio e colaboración, mostrando interese e intervindo en caso de dispoñer de 

información interesante para a posta en práctica do proxecto. A doación de material e 

información, ademais de novas ideas, poderían enriquecer enormemente a proposta, de 

maneira que se poña en práctica a teoría de Comunidades de Aprendizaxe. 

 
4.5 Temporalización 

 
Dende a nosa perspectiva consideramos que a temporalización debe ser flexible e adaptada 

a cada centro educativo, tendo en conta as súas características e necesidades. Isto débese 

principalmente a que ao ser un proxecto en conxunto con toda a escola, debe terse en 

conta o número total de alumnado e as aulas coas que conta o centro educativo. Estes 

tempos deben realizarse cunha certa organización que permita avanzar na aprendizaxe, sen 

estancarse nunha mesma idea. 

Para o noso grupo, a maneira de levar a práctica este proxecto sería en primeiro lugar 

realizar unha sesión introdutoria con algunha organización como as “Espigadoras”, para 

coñecer de cerca o vimbio, material principal que se vai a empregar e as diferentes formas 

de uso que presenta este. Unha vez finalizada esta reunión de presentación, procederíase á 

posta en práctica do proxecto cos nenos e cas nenas do centro educativo coa axuda da 

asociación pertinente. Nosoutras consideramos que o óptimo sería dedicarlle unhas dúas 

hora á semana á realización deste proxecto pero como ben mencionamos con 

anterioridade, a temporalización debe ser marcada polo propio centro atendendo as súas 

características propias. 

Unha vez rematado este proxecto, realizaríase unha xornada de portas abertas onde as 

familias e os veciños e as veciñas do pobo poidan acudir ao centro educativo e observar de 

primeira man o traballo realizado polos cativos e cativas da escola. 

4.6 Organización 

A posta en práctica deste proxecto está figurada para que sexa realizada en gran grupo e 

coa participación de alumnos e alumnas de diferentes idades. Desta maneira, procúrase 

unha aprendizaxe de colaboración entre cativos e cativas máis grandes con alumnado máis 

pequeno, pero onde todos e todas aprendan a manexar e a traballar co vimbio. Ao mesmo 

tempo, fomentamos a adquisición de valores sociais como a colaboración, o respecto e a 
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empatía. 

Se nos atopamos nun colexio con aulas de Educación tanto Infantil como Primaria o ideal 

sería mesturar ao alumnado de ámbolos dous niveis educativos para completar esta 

aprendizaxe cooperativa entre as crianzas do centro educativo. 

 
4.7 Recursos 

O material principal co que se vai a traballar ao longo deste proxecto é o vimbio, este vai 

ser empregado utilizando diferentes técnicas como son do caos, de lazo e de celosía. 

Para a creación dos bancais é necesario utilizar estacas de falso plátano e para a posterior 

plantación diferentes tipos de verduras, hortalizas e froitas. En relación coa creación dunha 

espaleira, é preciso contar e ter claro cales van a ser as flores ou os elementos decorativos 

do medio natural coas que se pretenda adornar esta estrutura. 

Ademais, serán necesarias algunhas ferramentas variadas como machetas, tesoiras de 

podar, luvas e serras. Debemos ter en conta que estes elementos son perigosos para as 

crianzas, polo que deben ser supervisadas e empregadas sempre por persoas adultas. 

Tamén debemos dispoñer de restrelos e pás para poder traballar na horta e realizar as 

diferentes plantacións. 

En canto aos recursos espaciais precísase dispoñer dunha zona verde que permita 

introducir este tipo de elementos. Porén, en caso de non dispoñer de dito espazo poderíase 

adaptar a posta en práctica deste proxecto, facendo algunhas pequenas modificacións 

como a creación dunha horta vertical. 

No que se refire a aos recursos humanos, contaremos coa participación das propias 

crianzas de diferentes niveis educativos, así como o respectivo profesorado, a veciñanza 

compoñente da contorna educativa e as propias familias. 

 
4.8 Actividades 

● Bancal para a horta 

Nesta primeira actividade crearemos unha horta no patio, partindo dende cero. Na zona 

escollida para dita tarefa necesitaremos duns paus grandes ou doutro tipo de materiais 

resisitentes, para que aguanten a terra que se vai amontonar na zona. 

Unha vez creados os bancias, dispoñémonos a cercalos coa ténica de lazo. Para isto 

cravaremos unhas estacas no chan, deixando unha mesma distancia entre elas. 

Posteriormente, pasaremos a entrelazar o vimbio entre as varas, formando un valado forte 
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e seguro, á vez que aporta un valor artístico e estético ao patio. 

Logo, cada grupo escollerá un alimento diferente a sementar, comezando o proceso de 

plantación na aula, para posteriormente trasladala á horta, de maneira que se cree de 

forma participativa e variada. 

Unha vez as sementes sairon á luz, pasaremos a reunirnos na horta os diferentes niveis 

educativos e transplantar nos bancais para que as plantas xerminen e dean os seus froitos. 

A maiores, contaremos coas aportacións e achegas voluntarias das familias, de materiais e 

plantas. 

● Construímos un iglú natural 

Deseguido, propoñemos a creación dun iglú con vimbios, un lugar que lles sirva para 

entreterse na hora do recreo, dándolles a oportunidade de imaxinar e xogar 

simbólicamente. 

Para comezar, plantaremos unhas ramas de vimbios formando un círculo na zona escollida. 

O diámetro da circunferencia desta plantación dependerá do espazo físico do que 

dispoñamos, así como do tamaño ou altura que lle queiramos dar á construción. 

As plantacións regaranse, polas criaturas máis novas do centro, de forma periódica para 

favorecer o crecemento das mesmas. 

Logo de que o vimbio alcanzou unha altura considerable, o alumnado de primaria, máis 

concretamente dos niveis superiores, e coas indicacións e axuda dos docentes, entrelazarán 

as ramas dándolle forma de iglú ao cultivo. As ramificacións que crezan posteriormente, 

fortalecerán a estrutura e daránlle unha maior consistencia á creación. 

Para finalizar, é importante ter en conta a época de poda pertinente. Pois unha vez a 

estrutura teña o tamaño desexado, deberánse cortar as pólas sobrantes. 

Por outra banda, tamén se poderán crear outro tipo de construcións que sirvan de refuxio, 

como pode ser unha cabana ou unha cova, entre outros, elixindo o que máis se axusta aos 

gustos e intereses do alumnado. 

● Rede de celosía no deporte 

Para esta actividade, queremos propoñer unha rede feita con vimbio polas propias 

crianzas para crear unha zona onde desenvolver diversos deportes, como o voleibol ou o 

bádminton. Decidimos escoller estes porque queremos darlle máis espazo a este tipo de 

actividades físicas que se ven desplazadas nos patios escolares fronte a outros deportes 

maioritarios como o fútbol. De esta forma, buscamos fomentar un emprego igualitario das 

zonas de recreo nos patios escolares por todas as alumnas e alumnos. Para poder realizar 
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esta actividade, imos necesitar recordar a técnica de celosía que mencionamos con 

anterioridade. 

Primeiramente, temos que partir de dous paus que nos van a servir como guías para 

desenvolver o resto do proxecto. A distancia entre estes dous pode variar segundo o 

tamaño que desexamos que teña a construción, polo que á hora de realizalo podemos 

decidir a súa extensión. A partir destas guías, colocaremos cada dez centímetros unha 

parella de varas de vimbio, que se xuntarán coas dúas do lado cun nó, que podemos atar 

con vimbios máis finos e flexibles. Ao seguir este patrón, conseguiremos que se vaian 

xerando unha serie de rombos que nos poderán servir como redes para diferentes 

deportes. 

Buscamos fomentar a unión do deporte coa natureza, prestando especial importancia a 

xerar un espazo que sexa tanto respectuoso co medio como coa xente. Queremos 

incentivar unha zona de recreo na que todos e todas poidan participar e na que se sintan 

parte dela, polo que motivar ao alumnado na súa creación e distribución é un punto clave 

nesta proposta. 

● Espaleiras de flores 

Nesta última actividade, traemos unha proposta máis artística, xa que queremos realizar 

unhas espaleiras que se decoren con flores, para xerar, desta forma, un ambiente 

acolledor, agradable e personalizado nos patios das escolas. 

A técnica a empregar é a de celosía, como na actividade anterior e, igual que na mesma, o 

que recomendamos e que se decidan nas propias escolas cal é o tamaño desexado desta, 

xa que se debe adaptar ao espazo que nós desexemos. 

Con esta construción, buscamos fomentar a creatividade dos máis cativos e cativas. 

Podemos propoñer as flores como un dos elementos decorativos a empregar, pero sempre 

ca oportunidade de que os nenos e nenas, familias, e demáis axentes, poidan aportar ideas 

de que desexan colocar nesta espaleira. Neste espazo tamén se poden combinar traballos 

relacionados coas artes plásticas con outros de tipo natural como as vides ou as trepadeiras 

para facer que o ambiente sexa o máis acolledor posible. 

 
4.9 Avaliación 

En canto á avaliación, a través da nosa proposta téñense en conta diferentes aspectos, 

como son a participación do alumnado, a calidade dos produtos elaborados e a 

cooperación e colaboración cos compañeiros e compañeiras. O respecto e o coidado cara á 
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natureza, ademais da valoración da realización de labores manuais tradicionais, serán 

tamén cuestións a ter en conta. En todo caso, daráselle unha maior importancia ao proceso 

e non tanto ao resultado final. 

No que se refire á estratexia e o procedemento, serán principalmente abertos, aínda que 

sen esquecernos da importancia da documentación de dito proceso. Neste caso, a 

observación directa será fundamental para facer unha avaliación rigorosa tanto a nivel 

individual como grupal. As notas de campo ou o diario de rexistro poden ser tamén 

ferramentas moi útiles para avaliar a nosa proposta. 

5. Conclusións 
 

Para concluír, gustaríanos mencionar que asociacións como As Espigadoras resultan 

especialmente relevantes para poñer en valor os saberes e os oficios tradicionais, que se 

atopan en risco de desaparición debido ao envellecemento da poboación e á ruptura da 

transmisión interxeracional. 

Colaborar con este tipo de agrupacións dende o eido educativo pode resultar moi 

interesante para achegar aos cativos e ás cativas este tipo de prácticas, fomentando que a 

cultura galega permaneza viva. 

Ademais, facelo en contacto coa natureza e en colaboración tanto cos compañeiros e 

compañeiras como coa totalidade da comunidade educativa, pode resultar especialmente 

interesante. Grazas a isto, estaranse inculcando certos valores como son a colaboración, a 

cooperación, a valoración e o respecto cara á natureza. Desta maneira, tamén estaremos 

contribuíndo ao coñecemento da contorna na que vivimos e á implicación na mesma. 
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