
 

Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural 

  
 
 

 
 

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Facultade de Ciencias da Educación 

Grao en mestre/a de Educación Infantil 
 

3º CURSO. 2º CUATRIMESTRE. 

EDUCACIÓN EN CONTEXTOS RURAIS 

 

 

“ Obradoiros que dan vida ao monte 

comunal” 

 

 

Patricia Hermida Deza  

Laura Mariño Muñiz 
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Presentación da proposta 

 
Nas seguintes páxinas presentamos o noso traballo sobre os múltiples usos do monte a través 

da observación e colaboración con Fousas ao Monte, no cal elaboramos unha proposta de uso 

das diferentes etapas da aula na natureza mediante difernentes obradoiros con educación 

infantil. Eliximos esta vía de traballo en primeiro lugar, porque consideramos que se trata 

dunha oportunidade de aprendizaxe para nos como futuras mestras, achegándonos así ao noso 

futuro laboral de forma práctica, en segundo lugar, a colaboración con Fousas ao Monte, 

chamounos a atención polo seu contacto estreito coa natureza así como a vinculación do 

entorno coa educación 

 
1. Marco teórico 

 
Non podemos considerar unha comunidade de monte como unha entidade administrativa da 

que aproveitarse a nivel económico, posto que non existe unha asignación de contas. Senón 

que se trata de unha das poucas formas de propiedade común da terra que conseguiu sobrevivir 

á organización municipal do século XIX e ao fenómeno de desamortización. A cuarta parte do 

territorio galego, máis de 700.000 hectáreas corresponde a monte veciñal en propiedade 

comunal, xestionado por 2.900 comunidades de montes, estendéndose por 248 dos 316 

Concellos de Galicia, e ocupando un 25% do territorio galego aproximadamente,. Isto demostra 

que esta figura non só é importante como sinal de identidade e cultura do noso país, senón 

tamén como un claro indicador económico e produtivo. 

 
A propiedade comunal dos montes veciñais en man común, con independencia da súa orixe, é 

de natureza privada e colectiva, correspondendo ao conxunto dos veciños con casa aberta e 

residencia habitual nas entidades de poboación ás que tradicionalmente estivese adscrito o seu 

aproveitamento. O grupo veciñal utiliza estas terras para o propio aproveitamento e, 

antigamente, eran fundamentais para a subsistencia dos veciños, xa que alí pastoreaban o 

ganado, recollían broza e leña, sementaban trigo, centeno e demais tipos de produtos. Non 

había unha organización estruturada, senón que os veciños xa sabían que tiñan dereito a 

colleitar o necesario, mentres que todos aportasen algo. Agora, isto cambiou, pois hoxe en día 

estes montes veciñais diversificáronse en todos os aspectos, xa que contan con diferentes tipos 

de aproveitamentos e explotacións. Tal e como indica a asociación forestal de Galicia, algúns 

dos usos do monte comunal poden ser: forestal, silvopastoral, gandeiro, agrícola; caza, 

entretemento e lecer, conservación de valores culturais ou naturais, arrendamento para 

industrias, cesión para edificacións, canteiras entre outros usos. Segundo esta asociación “a 
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comunidade debe contemplar o monte veciñal como un terreo produtor de bens e servizos sen 

esquecer que tamén se trata dun espazo de gran valor protector e paisaxístico, incluso cultural, 

no que se poden desenvolver múltiples actividades, sempre que se conte co control oportuno 

das mesmas e, sobre todo, se garanta a seguridade dos participantes”. A través destas, xéranse 

importantes beneficios para o territorio desde o punto de vista social, económico e ambiental, 

coa súa correspondente revalorización, pero tamén como xerador de emprego, permitindo así 

un maior goce do terreo por parte da comunidade de veciños. 

 
Por outra banda, unha comunidade de montes, rexese pola normativa actual, e segundo a Lei 

13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, no seu artigo un di que “son 

montes veciñais en man común e rexeranse por esta Lei os que, con independencia da súa 

orixe, das súas posibilidades produtivas, do seu aproveitamento actual e da súa vocación 

agraria, pertenzan a agrupacións veciñais na súa calidade de grupos sociais e non como 

entidades administrativas, e se veñan aproveitando consuetudinaria mente en réxime de 

comunidade, sen asignación de cuotas polos membros daquelas na súa condición de veciños.” 

así́ meso no artigo dous di que “Os montes veciñais en man común son bens indivisibles, 

inalienables, imprescritibles e inembargables, e non están suxeitos a ningunha contribución 

de base territorial nin á couta empresarial da Seguridade Social, de acordo co artigo 2.1 da 

Lei 55/80.” por ultimo no artigo tres fai referencia súa orixe e propiedade “a propiedade dos 

montes veciñais en man común, con independencia da súa orixe, é de natureza privada e 

colectiva, e a súa titularidade dominical e mailo aproveitamento correspóndenlle, sen 

asignación de coutas, ó conxunto dos veciños titulares de unidades económicas, con casa aberta 

e residencia habitual nas entidades de poboación ás que tradicionalmente estivese adscrito o 

seu aproveitamento, e que veñan exercendo, segundo os usos e costumes da Comunidade, 

algunha actividade relacionada con aqueles.” 

 

Dende Fousas ao Monte, os usos do monte comunal son diversos, como indicaremos mais 

adiante, pero as estratexias metodolóxicas, que utilizan en relación a colaboración co Brea 

Segade, e polo tanto coa comunidade educativa son estratexias innovadoras, tales e como os 

fondos comunitarios de coñecemento e identidade, a comunidade de aprendizaxe, a implicación 

do alumnado en problemas propios e a educación para participar a transmisión ecosocial. 

 
Por unha banda, os fondos comunitarios de coñecemento e identidade, son aqueles que 

contradín a perspectiva de déficit, e recollen os valores da comunidade, sen basearse naqueles 

que non hai nela, parten da contorna para traballar a raíz dela e dos axentes que neste se atopen, 
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mantendo un dialogo entre os mesmos. Trátase dunha metodoloxía que ten unha perspectiva 

funcional e transformadora. Segundo o artigo “Lo común y lo público en las prácticas de 

ensinanza desde la perspectiva de los fondos comunitarios de coñecemento e identidade”, esta 

é una metodoloxía a partir da cal os docentes poden documentar os saberes e destrezas das 

familias do alumnado para representarse e recoñecerse, na mesma liña atopámonos diferentes 

exemplos de practicas do centros na cal se observa como a cooperación entre varios axentes 

educativos e un propósito común, poden mellorar o proceso de ensinanza aprendizaxe do 

alumnado. 

 
Unha comunidade de aprendizaxe, e aquela que se caracteriza pola inclusión das familias e 

axentes comunitarios no proceso educativo, buscan un rol mais activo do alumnado e ceden o 

control a colaboración da comunidade. Así mesmo, este eixo de traballo outórgalle valor a os 

intereses dos demais axentes. Este último, podemos relacionalo directamente coa implicación 

do alumnado en problemas propios, posto que esta metodoloxía, busca motivar dende as 

necesidades , recoñecer a axencia das crianzas e regular a responsabilidade e a presión. Grazas 

a iso consegue unha gran implicación e motivación e polo tanto unha aprendizaxe significativa 

ai como unha aprendizaxe en valores. 

 

En relación a educación para participar na transición ecosocial, ten unha relación fundamental 

con Fousas ao Monte, posto que esta está fundamentada na idea do cambio sistémico inevitable, 

fomenta o formar parte de algo, entende a acción como medio de aprendizaxe e outórgalle un 

gran valor aos coidados naturais. Esta ten unha gran vinculación coa soberanía alimentaria e 

cambio climático. Ademais, como podemos ver durante as observación, esta outórgalle unha 

intervención no medio, propiciando o aprendizaxe por descubrimento e observación “os nenos 

e nenas estaban todos xuntos con un adulto o cal lles ensinaba o proceso de plantación , 

primeiro el facíao, os nenos e nenas miraban e logo repetían. Pasado un tempo algúns dos 

nenos de forma autónoma separábase do grupo e seguía levando a cabo a plantación de forma 

individual e se precisaba axuda pedía (eles tiña material adaptado ao seu tamaño)” (Laura 

19/02/2022), así como aprendizaxes emerxentes. 

 
2. Contexto 

2.1. Sobre Fouras ao Monte 

 
No outono de 2017 naceu Fousas ao Monte, como resposta á vaga de lumes que naquel 

momento asolou todo o sur da provincia de Pontevedra xunto co norte de Portugal. Polo que 

un grupo de xente da parroquia de Taragoña, no concello de Rianxo, viron que existían 

múltiples posibilidades de que iso tamén podería pasar no seu monte, polo tanto decidiron 
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poñerse en marcha. Comezaron con recuperar unha zona na que xa se fixera unha plantación 

realizada polas crianzas do Xosé María Brea Segade, faría aproximadamente 30 anos. O 

obxectivo era limpar a zona onde se plantaran esas árbores, que daquela estaba inzada de 

acacias. Ao principio, comezaron facendo limpezas semanais e foron avanzando pouco a pouco 

ata deixar ao descuberto todas aquelas árbores autóctonas. Despois de ver que entre todos e 

todas traballaban ben intentaron organizarse como un colectivo, e así fixeron este movemento 

veciñal, cunha comunidade máis apegada á súa terra. Como ben dixemos anteriormente, o 

obxectivo é eliminar especies invasoras como o eucalipto e as acacias e tamén tratar outras 

zonas do monte que son importantes e claves para a prevención de lumes. En canto ao emprego 

do espazo e aos usos do monte, podemos repartilos en seis espazos, como son o espazo da 

gandaría, onde contan con cabras e dous burros, apicultura, resina, cortiza, castañas e 

cogomelos, estes usos do monte están repartidos en 77 hectáreas coas que conta a comunidade 

de montes. 

 
Ao carón de Campo Maneiro está situado o CEP Brea Segade, o cal é un colexio de Educación 

Primaria situado en Taragoña, no concello coruñés de Rianxo. Na actualidade contan con 7 

unidades en funcionamento e teñen dúas seccións bilingües de inglés para a área de plástica. O 

obxectivo deste colexio é o desenvolvemento integral da persoa, onde todos os nenos/as 

compartan uns valores comúns para a convivencia. A parte disto, un centro onde o lugar de 

traballo e formación sexa agradable e axeitado para todos os cativos/as e onde ningún destes 

se sinta discriminado. 

Fousas ao Monte, realiza proxectos educativos en conxunto co Brea Segade, un deles ao 

comezo sería o das cabuxas, xa que viron que ademais de que con este rabaño poderían manter 

limpa a zona tamén sería interesante de cara a introducila no colexio para que os cativos/as 

aprenderan en que consiste o coidado destes animais, como sería o seu comportamento ao aire 

libre, a función que teñen no monte, etc.… Polo tanto, así os nenos e nenas poden colaborar 

cunha actividade diferente que hoxe en día non é moi común en ningunha escola. Un dos 

proxectos educativos que teñen en marcha neste momento é “Máis ca leña” que consiste na 

creación dunha área didáctica en terreos de CMVMC en Taragoña, a cal está adicada a dar a 

coñecer os diferentes usos e aproveitamentos que ofrece este monte veciñal. Este proxecto está 

dirixido basicamente a escolares tanto de Educación Infantil, Primaria como de Ensinanza 

Secundaria Obrigatoria. Como ben dixemos, nas inmediacións da parcela atópase o CEP Brea 

Segade, o cal se emprega para realizar as explicacións oportunas sobre o monte e os seus 

diferentes usos a todos aqueles visitantes. 
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2.2. Oportunidades de aprendizaxe que fornece o colectivo 

 
Despois de realizar todas as observacións podemos acadar un resultado da análise, moi 

positivo, xa que dende o noso punto de vista foron cumpríndose todos os obxectivos o colectivo 

de Fousas ao Monte pretendía conseguir. En canto ao desenvolvemento das observacións, todas 

as actividades que se propuxeron conseguiron levalas a cabo sen ningún tipo de inconvinte e 

así alcanzar un resultado positivo. 

 

En base a isto, consideramos que a vinculación coa materia podemos enlazalo con diferentes 

eixos do traballo, entre os que se poderían atopar as comunidades de aprendizaxe, fondos 

comunitarios de coñecemento e identidade, aprendizaxe por proxectos ou problemas, así como 

a educación para participar na transición ecosocial e por último implicar as crianzas na 

resolución dos seus problemas. En canto á relación cos talleres que se pretenden facer 

consideramos que se traballan diferentes eixos xa que queremos incluír ás familias e axentes 

comunitarios no proceso educativo, acadar un rol máis activo do alumnado, identificar os 

elementos do medio ambiente para poder traballar con eles, fomentar unha aprendizaxe por 

descubrimento e motivar dende a necesidade da crianzas, entre outros. 

 
Dende as nosas observacións, como dixemos anteriormente consideramos que se levan a cabo 

estes eixos de traballo, xa que nas comunidades de aprendizaxe, en todas as observacións se 

implicaron as familias neste proceso, por outra banda os fondos comunitarios de coñecemento 

e identidade, existen varios diálogos e conversacións con diferentes axentes comunitarios, e 

por último implicar as crianzas na resolución de problemas, por exemplo cando se notou en 

falta os carteis do monte, os cativos/as tiveron que xestionar este problema e intentar axudar a 

solventalo, por outra banda o momento no que roubaron unha cabra que pertencía a este 

colectivo, os nenos e nenas tamén tiveron que axudar a buscar unha solución a este problema 

para que non lles faltasen máis animais. 

3. Proposta educativa 

 
3.1. Obxectivos 

3.1.1. Obxectivos didácticos 

 
Tomando como referencia o Decreto 330/2009, do 4 de Xuño, polo cal se establece no currículo 

de educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, os obxectivos a conseguir son: 

 
Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 
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● 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 comportamentos de submisión ou dominio. 

 
● Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, o 

desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto ás demais persoas, 

a aceptación de regras, a seguridade persoal e a aceptación da identidade sexual e 

cultural. 

 
Área: 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. 

 
● Observar os cambios e modificacións a que están sometidos os elementos do contorno 

e relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes de coidado, 

respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

 
● Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas 

características, producións culturais, valores e formas de vida. 

Área: linguaxes: comunicación e representación. 

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

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

 
● Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais -o silencio, a mirada, a 

xestualidade, o olfacto e o tacto- como elementos xenuínos da comunicación humana. 

 
3.1.2. Obxectivos específicos 

 
Os obxectivos que queremos acadar a través das nosas propostas son: 
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● Fomentar o contacto coa contorna e polo tanto coa natureza. 

 
● Concienciar e sensibilizar no coidado do medio ambiente, a través de accións reais. 

 
● Dar a coñecer os diferentes usos do monte, como fonte de emprego e desfrute. 

 
● Ampliar os coñecementos sobre os usos do monte comunal e os instrumentos que se 

utilizan en cada caso (resina, castañas, gandaría, apicultura, cortiza e cogomelos) 

 
● Propiciar a relación da escola cos axentes presentes na contorna. 

 
● Desenvolver a capacidade crítica e de interese no alumnado en relación ao rural. 

 
3.2. Contidos 

 
Baseándonos nos obxectivos didácticos como específicos, os contidos a traballar son: 

Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

Bloque 1. O corpo e a propia imaxe. 

 
● Adquisición de confianza nas capacidades propias. 

 
● Recoñecemento das percepcións sensoriais propioceptivas -que proveñen dos propios 

músculos e articulacións- e as percepcións extereoceptivas –relacionadas cos campos 

visuais, auditivos, olfactivos, táctiles, gustativos... 

● Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, vivencias, 

preferencias e intereses propios e das demais persoas. 

 
● Recoñecemento dos sentidos como medio de expresión, percepción e comprensión do 

mundo que o rodea, e como medio favorecedor do desenvolvemento cognitivo. 

 
Bloque 2. Xogo e movemento. 

 
● Participación nos xogos e na actividade motriz, identificando as súas capacidades e 

confiando nas propias posibilidades de acción, amosando actitudes de iniciativa e 

constancia. 
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● Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha actitude de axuda 

e cooperación con iguais e con persoas adultas. Aceptación do xogo como medio de 

desfrute e de relación cos demais. 

 
Bloque 3. A actividade cotiá 

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

conciencia da propia competencia. 

 
● Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e progresiva 

autonomía na súa realización, regulando o propio comportamento, para camiñar cara á 

resolución pacifica de conflitos. 

 
● Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude positiva para 

establecer relacións de afecto coas persoas adultas e iguais, aceptando a diversidade. 

 

Bloque 4. O coidado persoal e a saúde 

 
● Iniciación na práctica de accións e recoñecemento de situacións que favorezan a 

interacción e adquisición de hábitos saudables como a hixiene corporal e ambiental, a 

adecuada alimentación, o consumo responsable e o descanso. 

 
● Valoración da axuda doutras persoas. 

Área: coñecemento do contorno. 

 
Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medida. 

 
● 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. 

 
Bloque 2. Achegamento á natureza 

 
● Identificación e afondamento no estudo dalgunhas características e funcións vitais dos 

seres vivos empregando a exploración sensorial. Diferenzas entre seres vivos e 

obxectos inertes. 

 
● Observación dun ser vivo no seu medio natural ou reproducindo o medio na aula, 

rexistrando a observación e contrastando os datos entre compañeiras e compañeiros. 
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● Observación dalgunhas características, comportamentos, funcións e cambios nos seres 

vivos. 

 
● Identificación dalgunhas características, necesidades e cambios nos procesos de 

crecemento e etapas do desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 

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

animais e plantas. 

 
● Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga na natureza, 

comprendendo a súa contribución ao desenvolvemento dos seres vivos e do medio, 

valorando a necesidade da súa conservación e de facer un uso responsable dela. 

 
● 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. 

Bloque 3. Cultura e vida en sociedade. 

 
● Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de pertenza, 

valorando positivamente as relacións afectivas que neles se establecen, mantendo unha 

actitude de colaboración e asumindo pequenas responsabilidades. Recoñecemento e 

respecto dos diferentes tipos de familias 

 
Área: linguaxes: comunicación e representación. 

 
Bloque 1. Linguaxe verbal. 

 
● 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. 

 
● Participación de forma oral en conversas, narracións, anécdotas, chistes, xogos 

colectivos e outros, incrementando o vocabulario, empregándoo con crecente precisión, 

con entoación axeitada, pronuncia clara e usando estruturas oracionais que enriquezan 

as propias competencias comunicativas. 
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Bloque 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

 
● Exploración sensorial dos elementos presentes no contorno integrando actividades de 

tocar, ulir, oír e ver. 

 
3.3. Metodoloxía 

 
Como ben se mencionou anteriormente, o CEP citado, defende e traballa unha metodoloxía por 

obradoiros. Estes obradoiros escolares son espazos educativos onde se pode promover procesos 

de apropiación de coñecementos así como a participación de todos os pequenos/as. O obradoiro 

sería unha estratexia metodolóxica eficaz, cunha serie de obxectivos, os cales algúns destes 

serían respectar a integridade do neno/a, mellorar as relacións interpersoais, entre outros. 

 

A metodoloxía de obradoiros debe ser activa e a súa avaliación debe realizarse ao final de cada 

unha das sesións que se levan a cabo. Esta metodoloxía permítelle aos nenos e nenas realizar 

todas as tarefas e ao mesmo tempo reflexionar sobre que e como o están facendo. É dicir, esta 

metodoloxía permítelles curiosear, probar unha e outra vez, explorar, descubrir e buscar 

solucións. 

 
Na actualidade, podemos contar con varios referentes que traballen e defendan na aula a 

metodoloxía de obradoiros e medioambiente, entre eles está Laura Pitluk, quen considera que 

a aula-obradoiro é un espazo onde cada neno e nena constrúe o seu coñecemento, por outra 

banda temos a María González e Teresa Cuberes, referíndose aos obradoiros como un tempo e 

espazo para a reflexión, vivencia, como lugar de aprendizaxe e participación. 

 
3.4. Recursos. 

 
Para a realización dos obradoiros necesitaremos unha serie de recursos, os cales dividiremos 

entre recursos espaciais, humanos, materiais naturais, animais e ferramentas. 

 

Como recursos espaciais, precisaremos as zonas que utiliza Fousas ao Monte en Campo 

Maneiro. 

 
Como recursos humanos, estarán os mestres/as, o alumnado, e os especialistas de cada 

obradoiro. 

 
No referente aos recursos naturais, precisaremos aqueles que se encontren no terreo utilizados, 

tales e como son as árbores, cogomelos, froitos, ademais de pan, entre outros. No referente a 
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os recursos animais, faremos usos do rabaño de cabras que se encontran en Campo Maneiro, 

así como dos burros. 

 

Por último no referente as ferramentas, cada obradoiro precisará ferramentas específicas, 

utensilios para facer as castañas, cestas e luvas para recoller os cogomelos, colmeas, e materias 

para tratar a cera, ferramentas para a extracción da resina e biberóns e cestas para darlles de 

comer aos animais. 

 
3.5. Actividades 

 
Para a realización das actividades, tomamos como referencia os usos do monte comunal Campo 

Maneiro, realizando pequenos obradoiros en cada unha das zonas que eles teñen delimitadas, 

estas zonas como mencionamos son as zonas de castañas, resina, cogomelos, gandaría, cortiza 

e apicultura. 

Como comentamos, Fousas ao Monte ten unha vinculación estreita co CEP Brea Segade, 

debido ao gran valor que lle outorgan a educación, pero este centro non ten aulas de infantil, 

por iso estes obradoiros, poden levarse a cabo nos centros próximos a zona, como son as 

escolas que forman parte do CRA de Rianxo, como son Raño, Quintáns, Cuvide, Outeiro, 

Abuín, Pazo, Cruceiro e Capela. 

 
No caso hipotético de levalo a cabo, estes obradoiros están deseñados para realizar, ao longo 

do ano escolar, na tempada, na cal cada obradoiro se poida realizar de maneira axeitada. Sendo 

ese o caso, o cronograma quedaría así: o obradoiro da zona das castañas, realizaríase no mes 

de novembro, posto que estas danse de outubro a decembro, o obradoiro da resina, realizaríase 

no mes de abril, período de crecemento diametral, no cal se pode extraer a resina, o obradoiro 

dos cogomelos, realizarase en outubro, posto que se precisa que chovese moito nos últimos 

meses do verán para que no outono saian, o obradoiro da gandaría realizarase en marzo, debido 

ao aumento da natalidade das cabras, o obradoiro da cortiza levarase a cabo en xuño, posto que 

se comeza a traballar coa cortiza a principios de verán, e por último o obradoiro da apicultura, 

realizarase en setembro, posto que a extracción da mel xeralmente realizase durante os meses 

de outono e verán. 

 
Os obradoiros a realizar serán os seguintes: 

 
➔ Obradoiro na zona de castañas 

 

Este consistirá na recolección de castañas, así como na observación da súa procedencia, e dicir 
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os ourizos. Logo desta recolección, comeremos as castañas nas súas diferentes formas, cocidas, 

asadas e crúas. Esta degustación poderase facer no mesmo lugar da recolección, como cando 

se fai a festa do magosto na escola, coa realización dunha pequena fogueira e o uso dun 

cámping gas. 

 

➔ Obradoiro na zona de resina 

 

Realizaremos a observación de como se leva a cabo a extracción da resina da man dun 

profesional, como fixeron os compañeiros e compañeiras do Brea Segade. Ademais 

prestaremos atención as súas explicacións, nas cales fará referencia a aspectos relacionados coa 

vida das crianzas, como que o chique esta feito con resina, que iso fará que presten atención. 

Ao mesmo tempo o alumnado terá ao seu alcance diferentes obxectos feitos ou compostos de 

resina, o cal fará que a súa aprendizaxe sexa mais significativa. 

 

➔ Obradoiro na zona de cogomelos 

 

Realizaremos unha pequena xuntanza, na cal lle amosaremos ao alumnado, as partes dun 

cogomelo, así como os diferentes tipos de cogomelos e logo realizaremos unha recolleita dos 

mesmos no monte comunal. 

 
Faremos fincapé, na diferenza dos cogomelos velenosos e comestibles, posto que a principal 

característica dos cogomelos comestibles adoitan ter escamas, ao igual que as esporas que 

conteñen nas mesmas. As esporas son aquelas partes do cogomelo que lles permite 

reproducirse. 

 

➔ Obradoiro na zona de gandaría: 

 

Durante a realización do mesmo, explicaráselle ao alumnado cal e a función das cabras e os 

burros no monte comunal e logo poderán darlles de comer pan e incluso se houbese algún 

cabritiño poderían darlle leite. 

 
Con este taller desfrutaran do contacto cos animais e amosaráselles o valor que estes teñen. 

 
➔ Obradoiro na zona de cortiza: 

 

Primeiro de todo identificaremos cal é a sobreira, e a raíz diso falaremos sobre cales son as 

características da súa cortiza. 
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O alumnado poderá observar como se traballa coa cortiza de mans dun profesional, e logo eles 

con pequenos anacos da mesma e tapóns de cortiza, poderán realizar o seu propio xoguete. 

 

➔ Obradoiro na zona de apicultura 

 

Visitaremos os paneis de avellas e veremos o que conteñen. Falaremos sobre que é unha colmea 

e como se compón e distribúe. O alumnado poderá comer a mel, e resolver as súas dubidas 

sobre a súa procedencia. 

Así mesmo vestirémonos de apicultores e realizaremos velas coa cera dos paneis, tamén 

observaremos que outros usos ten esta cera tales e como por exemplo que como é impermeable, 

usase para protexer a madeira e o coiro así como reforzo dos fíos, entre outros. 

 
3.6. Criterios de avaliación 

 
Para a realización da avaliación dos diferentes obradoiros formulados, levarase a cabo a través 

da observación directa, tendo en conta os diferentes criterios que aquí amosamos: 

 
Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

 
● Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e habilidades manipulativas cada vez 

mais axustadas. 

 

● Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e benestar 

utilizando adecuadamente espazos e materiais. 

 
Área: coñecemento do contorno. 

 
● Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar sobre eles. Recoñecer 

os seus atributos e calidades. Agrupar, clasificar e ordenar estes elementos e coleccións 

segundo distintos criterios 

 
● Dar mostras de interesarse polo medio natural e os seus cambios. Identificar e nomear 

algúns dos seus compoñentes, establecendo relacións sinxelas de interdependencia. 

Manifestar actitudes de coidado e de respecto cara á natureza e participar en actividades 

para conservala. 

 

● Recoñecer, identificar e poñer exemplos sinxelos dalgúns servizos comunitarios. 
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Área: linguaxes: comunicación e representación. 

 
● Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación positiva con 

iguais e con persoas adultas, segundo as intencións comunicativas. 

 

● Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e 

respectuosa. 

4. Conclusión 

 
Na actualidade, vese ao rural dende unha perspectiva de déficit sobre a diferenza, é dicir, o 

rural como “carente de”. Dende a nosa perspectiva e tras a elaboración deste traballo e a 

colaboración con Fousas ao Monte, consideramos que esta crenza se estblece por mor de 

persoas que non pertencen ao rural , posto que a raíz das nosas observacións puidemos ver que 

realmente se ti como persoa do rural, lle das valor ao mesmo, podes conseguir grandes 

resultados. Tales e como son os que Fousas ao Monte consegue tras a súa intervención no 

monte comunal, ben sexa con plantacións, limpezas ou os diferentes usos que lle dan ao 

monte a través das cabras, burros, castiñeiros, cortiza, apicultura, cogomelos e resina. 

 
Seguindo esta liña, puidemos observar que a través destas accións que realiza Fousas ao Monte 

pódense lograr diferentes aprendizaxes en relación non só a nivel do rural se non tamén a nivel 

social, ecolóxico, de convivencia e persoal. Consideramos que as metodoloxías que se levaron 

a cabo con este colectivo, sobre todo no caso da segunda observación, a cal foi a máis dirixida 

a educación, puidemos observar como a raíz das aprendizaxes emerxentes e a implicación dos 

mesmos/as nos problemas da contorna propician no alumnado unha gran motivación e interese. 

 

Estas metodoloxías, propician unha relación estreita coas familias e a escola, como 

mencionamos ao longo do traballo, a través dos fondos comunitarios de coñecemento entre 

outras. Esta relación de colaboración xera grandes beneficios para o proceso de ensinanza- 

aprendizaxe do alumnado, tales e como son a mellora da comunicación no entorno familiar, 

fortaleza dos vínculos afectivos, presencia de mellores actitudes e bos comportamentos, 

móstrase menor índice de abandono e fracaso escolar ou mesmo o aumento de confianza e 

seguridade dos cativos/as. Ademais, grazas a este traballo colaborativo, pódense iniciar 

propostas que teñan en conta a contorna e a comunidade, como fixeron no CEP Brea Segade a 

través do proxecto “ Máis que leña”. 
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Como futuras docentes e baixo o noso prisma educativo, consideramos que esta oportunidade 

enriqueceu a nosa formación, así como afianzou que tipo de docentes queremos ser. 

Gustaríanos ser docentes que transmitan valores socias, de colaboración, de convivencia, 

ecolóxicos e que fomente un entorno agradable. Pero sobre todo, gustaríanos ser mestras as 

cales propicien un contacto cercano coa natureza e coa contorna do alumnado, tendo en conta 

os seus intereses e tempos. 

 
Cremos que a escola rural non só constitúe nun espazo educativo para os nenos e nenas que 

viven naquelas zonas, tamén son espazos de encontro para toda a comunidade. Pero na 

sociedade actual na que vivimos, na que a velocidade do día a día nos leva a repetición e ao 

estancamento, temos que pararnos a pensar, Como se produce o cambio educativo?, Podemos 

desvincular a escola rural como froito de aprendizaxe? Como podemos cambiar as crenzas 

tradicionais?. 

 
Gustaríanos reflexionar sobre unha frase de Louise Elisabeth Gluck “Miramos el mundo una 

sola vez, en la infancia. El resto es memoria” e a frase de Tonucci “Jugar para un niño y una 

niña es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo para entenderlo” 
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