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1. Presentación da proposta 
 

Logo de ter feito un traballo de Observación de acompañamento da Asociación 

Sachos á Rúa, decantámonos de que esta tiña unha gran sensibilidade cara o coidado do 

medio, e que tiña moita iniciativa para colaborar tanto coa escola como coa comunidade. Por 

esa razón, decidimos crear unha proposta educativa entre esta asociación e o CEIP plurilingüe 

de Artes, co que xa iniciou unha colaboración previa. 

En consecuencia, neste traballo pretendemos plasmar e desenvolver esa proposta 

educativa. Unha proposta, que se aproveita das posibilidades que a organización de Sachos á 

Rúa pode ofrecer á escola. Deste xeito, pretendemos por unha banda, seguir coa liña da 

asociación na concienciación da comunidade e da escola, por un modo de vida e de consumo 

máis sostible e respectuoso co medio. E por outra banda, queremos que esta colaboración 

sexa significativa para escola e lle axude a mellorar algúns puntos débiles e fortalecer e 

complementar os seus puntos fortes. 

Por último, gustaríanos comentar que a pesar de que esta proposta a enfocaremos a 

esta escola, consideramos que podería aplicarse noutras escolas da contorna. 
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2. Marco teórico 
 

A colaboración que fixemos coa Asociación Sachos á Rúa no marco da nosa materia 

“Educación en Contextos Rurais” de aprender dela. Mais, para enriquecer este traballo, 

decidimos iniciar unha liña de investigación que nos permitise profundar en diferentes 

conceptos e temáticas que aprendemos con esta organización, así como para ampliar estes 

temas e conceptos con outros que vemos relacionados e interesantes para este traballo. 

Entre eses conceptos que aprendemos coa organización, destacamos aqueles 

relacionados co cultivo e traballo da terra (unha das principais actividades desta asociación), 

pois un dos obxectivos desta é o fomento dunhas formas de cultivo máis respectuosas co 

medio, dando exemplo coas súas hortas. Estas usan o método de permacultura, un sistema 

de principios de deseño agrícola, económico, político e social, baseado nos patróns e nas 

características do medio. “A permacultura é a filosofía de traballar con, en non en contra da 

natureza; de observación prolongada e reflexiva, en lugar de labores prolongadas e 

inconscientes; de entender as plantas e os animais en todas as súas funcións, en lugar de tratar 

ás áreas como sistemas mono-produtivos...” (Mollison, 1994). 

Deste xeito, nestas fincas non se usan ningún tipo de pesticida nin químicos. Para 

evitar as pragas combinan cultivos como os da cenoria e os da cebola, posto que uns repelen 

as pragas do outro. A maiores, tamén usan plantas con cores como as caléndulas e aromáticas 

como as lavandas para atraer así aos insectos que polinizan as plantas e evitar outros insectos 

que podan resultar nocivos. A maiores tamén utiliza follas para resgardar así os diferentes 

cultivos antes de que broten e para protexer a terra, do frío en inverno e do calor en verán. 

A maiores, con estas fincas e outro tipo de actividades, esta asociación promove uns 

hábitos de vida e de consumo máis saudables e conectados coa natureza. Máis para poder 

dicir isto cabe definir o que é unha alimentación saudable. Se entendemos o termo 

alimentación como unha “cadea de feitos que comezan co cultivo, selección e preparación 

do alimento ata as formas de presentación e o consumo dun grupo de estes” (Izquierdo et ál., 

2004). Poderemos dicir que: “unha alimentación saudable é aquela que permite alcanzar e 

manter un funcionamento óptimo do organismo, conservar ou restablecer á saúde, diminuír o 

risco de padecer enfermidades, asegurar a reprodución, a xestación e a lactación, e que 

promove un crecemento e desenvolvemento óptimos. Debe ser satisfactoria, suficiente, 

completa, equilibrada, harmónica, segura, adaptada, sostible e accesible”(Basulto et ál., 

2013). Dentro desta definición, destacamos tres termos, dos que nos adoitamos esquecer ao 

falar de alimentación saudable: sostible, entendendo que os alimentos que consumamos 

debemos comparalos e elixilos tendo en conta que a contribución ao cambio climático sexa a 

menor posible e que se prioricen os produtos autóctonos. Tamén debe ser adaptada, para que 

se adecúe ás características individuais (fisiolóxicas ou fisiopatolóxicas), sociais, culturais e 
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do entorno do individuo. Así como debe ser segura, é dicir, que non teña doses de 

contaminantes biolóxicos ou químicos que superen os límites de seguridade establecidos por 

autoridades competentes, ou exentas de tóxicos ou contaminantes físicos, químicos ou 

biolóxicos prexudiciais para persoas máis sensibles. 

Cabe dicir que, para promover e promocionar estilos de vida máis sans como 

estipulan diferentes teóricos, compre levar unha alimentación ecolóxica. Este tipo de 

alimentación require dunha visión máis integradora baseada nuns principios de agricultura 

orgánica, de nutrición e de tecnoloxía de alimentos, que logre unha relación harmónica entre 

a sociedade e o entorno. Esta tamén basease no “uso eficiente da diversidade vexetal como 

fonte de alimentos e o seu consumo natural para manter a saúde e a calidade de vida” 

(Izquierdo et ál., 2004). Alimentación que promove esta asociación a través do cultivo e da 

venta da súa colleita no mercado. 

Pero se falamos de hábitos de alimentación non podemos esquecernos que estes tamén 

dependen dos recursos económicos de cada persoa. Por esa razón, debe existir unha 

responsabilidade alimentaria para que todas as persoas poidan acceder de forma física e 

económica as súas necesidades alimentarias e poder levar unha vida saudable. Por iso a 

elección alimentaria non recae unicamente sobre cada consumidor, senón tamén sobre as 

políticas públicas, posto que estas deberían atender e facer visible o cruce entre saúde e renda 

para que todo o mundo teña acceso a unha boa alimentación. Asumindo desta 

responsabilidade, esta asociación cumpre cos principios de soberanía alimentaria, é dicir, 

uns principios sobre os cales organizan a vida diaria e coexisten coa natureza, integrando 

métodos e técnicas de produción que se integran en harmonía coa terra, ao tempo que se 

promove a xustiza, a igualdade, a fraternidade e a solidariedade e promóvese ao mesmo 

tempo o libre mercado (Dopazo, P et al). En adición ao exposto, a soberanía alimentaria ten 

coma principal obxectivo a detención do control que as empresas multinacionais exercen ao 

sistema agrícola e alimentario. Actualmente, o modelo alimentario esta caracterizado por ser 

industrial e capitalista, polo que levan a cabo unha produción pouco ecolóxica e sostible para 

as terras. 

A maiores, esta asociación, a través da recuperación e difusión dos seus saberes 

tradicionais, tamén está combatendo contra o epistemicidio, o cal entendese como: "A 

liquidación dalgunhas formas de aprender, crear e transmitir coñecementos-saberes 

comunitarios, ancestrais ou os propios de certas culturas de natureza xenuína especialmente 

tras o nacemento e uso do método científico como o único que se pode validar por parte das 

clases dominantes, converténdose este nunha sorte de garante da obxectividade que nos 

protexe da subxectividade, do irracional." (Phillips, 2017). 

Todo isto, vémolo moi interesante para trasladar a escola e fomentar nas aulas hábitos 
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de consumo e de alimentación saudable, así como recuperar saberes tradicionais dende a voz 

de xente do pobo, que aporta unha perspectiva diferente á ciencia hexemónica predominante 

nas institucións do coñecemento como a escola. 

Hoxe en día, non existe unha definición comunmente aceptada do que son os 

“coñecementos tradicionais”. Máis nós ao aludir a estes, referímonos a aquel concepto 

definido pola OMPI, é dicir, “a sabenza, experiencia, aptitudes y prácticas que se 

desenvolven, manteñen e transmiten de xeración en xeración no seno dunha comunidade e 

que en moitas ocasións forman parte da súa identidade cultural o espiritual” . 

Por outro lado, a horta escolar froito da colaboración entre a asociación e a escola é 

un tipo de actividade pedagóxica e educativa que xunta diferentes áreas curriculares e 

favorece o desenvolvemento de diversas competencias. Ademais a horta escolar permítelle ao 

alumnado obter novas experiencias no seu entorno e coñecer algúns temas transversais como 

a sustentabilidade, a alimentación e a saúde entre moitos outros. Cabe destacar que a horta 

contribúe a que tanto o alumnado coma o profesorado adquira novas habilidades como pode 

ser a capacidade para o esforzo e a superación persoal, o traballo en equipo e cooperativo, 

potenciación da súa iniciativa e autonomía persoal ou resolver conflitos e problemáticas que 

vaian acontecendo (Cantó et ál. en Maquilón e Orcajada, 2014) 

A horta escolar facilita o desenvolvemento dunha práctica educativa que implica 

principalmente a conxunción de tres dimensións (Ceida en Maquilón e Orcajada, 2014): 

educar no medio (investigando e traballando directamente no medio), educar sobre o medio 

(a horta é un sistema ecolóxico, social e cultural, que como tal debe ser investigado no seu 

conxunto tendo en conta as interaccións e cambios que lle acontecen) e educar a favor do 

medio (impulsando unha serie de valores e actitudes favorables cara o medio ambiente). 

Seguindo as competencias do currículo educativo podemos observar que a horta 

escolar ofrece melloras en todas as competencias (Cantó et ál. en Maquilón e Orcajada, 

2014): 

- Na competencia lingüística: Xa que durante o traballo de cooperación na horta, 

póñense en práctica moitas habilidades lingüísticas como a escoita activa, a expresión oral, a 

escrita etc. Por exemplo: á hora de escoitar e dar instrucións para realizar tarefas propias da 

horta ou coa realización dun diario de campo. 

- Na competencia matemática: Posto que co traballo na horta temos que usar os 

números e diferentes operacións nos diversos procesos: deseño (cálculo de áreas..), 

construción (gasto de materiais…) e explotación (consumo de auga, rendibilidade, 

económica…). 

- Na competencia de coñecemento e interacción co mundo físico: A horta potencia o 

coñecemento e respecto polo entorno así como medidas que favorezan a defensa do mesmo 
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(consumo racional de auga…). Deste xeito, fomenta o uso responsable dos recursos naturais e 

o respecto e coidado do medio ambiente. 

- Na competencia do tratamento da información e competencia dixital: Fomenta a 

utilización das TIC para a busca de información na rede relativa ao coidado da horta e ás 

características dos produtos. Tamén para procesamentos de datos (temperatura, humidade…) 

e de textos (cadernos de campo…). 

- Na competencia social e cidadá: A horta é unha actividade grupal polo que fomenta 

a cooperación e outros valores como a importancia de compartir (repartición dos materiais), o 

respecto, a tolerancia etc. 

- Na competencia cultural e artística: A horta potencia a creatividade e a expresión 

plástica do alumnado, posto que permite realizar diversas actividades como os talleres que 

fomentan diversas aptitudes relacionadas con esta competencia como a imaxinación, a 

creatividade, a sensibilidade estética etc. 

- Na competencia de aprender a aprender: a horta escolar fomenta e desenvolve 

aprendizaxes autónomas, xa que en numerosas tarefas o alumnado poderá aprender por si 

mesmo a través da observación, da recollida e análise de datos etc. 

- Na competencia de autonomía e iniciativa persoal: na horta levase a cabo moitas 

decisións que requiren de certo criterio, como decidir que plantar, que instrumento usar para 

traballar a terra etc. Ademais, tamén implica a aceptación de responsabilidades relacionadas 

co seu coidado. Así como a avaliación dos resultados para detectar erros e propoñer as 

melloras correspondentes. 

En adición, a horta escolar recibirá unha ensinanza de aprendizaxe situado, que é unha 

metodoloxía que pretende unir a educación coa realidade social e cultural e permite ao 

alumnado aprender desta realidade no seu entorno para entender e afirmar os seus 

coñecementos. 

Segundo a explicación de Uhrs Fuhrer (2001, 197-198) é a adquisición de 

coñecementos para responder as exixencias dos desempeños reais, aspecto que involucra, 

necesariamente, as demandas sociais. Pola súa parte Jean Lave (1991,17) entende o 

aprendizaxe situado como algo que se da na práctica cotiá, distribúese - despregándose, no 

dividíndose entre a mente, o corpo, a actividade e os ambientes organizados culturalmente. 

Ambas explicacións destacan a importancia do contexto socio cultural, daa afectividade e da 

integración aos procesos cognoscitivos. 
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3. Contexto 

3.1. Sobre Sachos á Rúa 

 

A asociación Sachos a Rúa é unha asociación ecolóxica que naceu cara o 2014 cando 

se xuntaron un grupo de persoas de Ribeira e dos redores que tiñan en común o gusto pola 

ecoloxía. Esporadicamente, xuntábanse e compartían coñecementos e ideas entorno a este 

tema. Cara o 2018, comezaron a cultivar e plantar e despois vender o cultivado. Para algúns 

era o único modo de ingreso e para outros era unha actividade complementaria e tiñan máis 

fontes de ingresos. 

Nese ano, decidiron crear a asociación para protexerse legalmente. E así naceu sachos 

a rúa, como unha asociación cuxos membros tiñan unha sensibilidade especial cara a 

agricultura sostible. A maior parte dos membros cultivaban e vendían os seus produtos na 

feira de Ribeira. Có paso do tempo, a organización comezou a realizar outras actividades 

como cursos formativos relacionados coa natureza, a ecoloxía e a agricultura. Actualmente a 

asociación é moi coñecida por esa zona e os cursos formativos teñen un gran éxito, de feito 

hai moitos que se quedan sen prazas. 

Esta organización conta con varias hortas tanto na zona de Ribeira como na de Boiro. 

Na primeira posúen a horta comunitaria Esperanza e diferentes parcelas individuais mentres 

que na segunda simplemente as hortas son particulares dos membros da asociación. 

A horta comunitaria Esperanza, situada en Artes (Ribeira), está formada por un 

conxunto de terras que quedaron abandonadas e que Manolo, un dos membros da asociación, 

tras contactar e pedir permiso aos seus donos/as, preparou de novo para o cultivo. Deste 

xeito, os donos das diferentes terras cederon os seus terreos para que puideran ser traballados 

e usados pola comunidade e pola organización. 

Preto desta horta tamén hai outra zona de cultivo chamada Pedra Furada. 

Antigamente, este recinto pertencía ao concello, que o usaba para aproveitar a pedra que 

compón este lugar para construcións de muros de canteira, pero co paso do tempo, este terreo 

pasou a ser nunha zona para tirar os escombros. Ante esta situación, a asociación pediulle ao 

concello limpala para poder darlle un uso e crear un bosque comestible. Este bosque 

componse por diferentes arbores froiteiras como é o caso de maceiras, pereiras, nespereiras, e 

castiñeiros; así como plantas, arbustos, plantas herbáceas e trepadoras, para dar servizo a 

comunidade. Deste terreo é destacable que a súa superficie está formada por rocha, onde se 

intenta cultivar hortalizas procurando que estas sexan de raíces que necesiten pouca 

profundidade de terra. 

Por outra banda, Sachos á Rúa colabora co CEIP de Artes, un pequeno Centro 

Educativo Plurilingüe rural situado na parroquia de Artes, concello de Ribeira. 

Este centro educativo consta dun total de 34 alumnos/as, 21 en primaria e 13 
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alumnos/as en educación infantil organizados en aulas multigrao que mesturan os tres cursos 

de Infantil (3, 4 e 5 anos), os tres primeiros de primaria (1º, 2º e 3º curso) e os tres últimos 

deste ciclo (4º, 5º, e 6º curso). Os nenos/as deste centro son todos da zona e a maior parte de 

orixe galego. As familias son poucas, pero pese a isto non están moi abertas a colaborar coa 

escola. Pola contra, nos últimos anos parecía haber unha liña de cambio que coa COVID-19 

retrocedeu. Este centro consta de 3 titores, ademais dunha PT, unha de AL (itinerante), un 

profesor de relixión (itinerante) e unha auxiliar de conversación (itinerante). 

Esta colaboración da organización co centro educativo comezou por medio da 

implantación de cursos ao profesorado e posteriormente ampliouse coa participación do 

alumnado en crear unha horta escolar que se basee nos principios da permacultura. 

Tamén realizan un mercado todos os sábados impares pola mañá en Ribeira e os pares 

en Boiro, onde venden produtos naturais e ecolóxicos que producen nas hortas ou de 

elaboración propia.
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3.2. Oportunidades de aprendizaxe que fornece o colectivo 
 

Tras a observación destas actividades decatámonos de que esta asociación ten unha 

gran potencialidade educativa. Por unha banda, esta esforzase moito por recuperar, 

preservar e transmitir moitos saberes tradicionais que quedaron ou están quedando 

esquecidos na memoria. Isto o podemos notar cos cursos formativos que realizan, polas 

actividades que Manolo realiza todos os venres coas crianzas na escola e polo produtos que 

venden e a forma de vendelos no mercado de Ribeira. En todas estas actividades, dun xeito 

ou doutro, recupéranse moitos saberes propios do pobo e polo tanto, loitase contra o 

epistemicidio. Deste xeito esta asociación pon ao servizo da comunidade e da escola saberes 

que se escapan da ciencia hexemónica e que dan voz aos coñecementos dos grupos 

minorizados dos poboadores tradicionais. Saberes relacionados co coidado da terra (como os 

transmitidos por Manolo aos nenos/as da escola) e tamén da realización de certos productos 

artesanais con materiais naturais, dos cales algún son obtidos das propias hortas da asociación 

(cestería, elaboración de ungüentos, elaboración de diferentes produtos alimentarios como 

iogures…). 

 

Ao mesmo tempo, o feito de que eses saberes proveñan de membros da comunidade e 

non necesariamente de institucións do coñecemento e culturais como a escola, favorece a 

lexitimación dos grupos minorizados como portadores do coñecemento. Polo que non só 

axudan a recuperar certos saberes, senón tamén ensinan a revalorizar a voz do pobo. 

 

Por outra banda, tamén axuda a conservar coñecementos tradicionais claves para o 

mantemento dos ecosistemas ao longo do tempo, como por exemplo, aqueles relacionados 

coa permacultura, un modo de agricultura sostible e respectuosa co medio. Así como certos 

valores tradicionais como é o caso do valor da comunidade, o coidado e amor pola terra, o 

sentimento de pertenza, a conservacións de certas costumes, entre outros, que se están a 

perder ante o individualismo crecente na sociedade e outros contravalores como o egoísmo, o 

egocentrismo, o antropocentrismo… 

 

En relación a isto último, estas actividades, contribúen a crear unha identidade 

rural que conecte coa identidade rural de antano, que estea vinculada a unha serie de valores 

e que sexa respectuosa co medio, sendo conscientes do valor que ten a contorna na que viven 

e sendo capaces de aproveitala e desfrutala. É dicir, axuda a crear unha forma de estar e de 

facer no mundo máis respectuosa e unha nova visión do rural, vendo este como un proxecto 

cara o futuro e non cunha mirada nostálxica do que era antes. Esta asociación intenta 

construír alternativas a modos de vida e de produción capitalistas que estean fora dos criterios 

de desenvolvemento productivista. Para iso, defende e apoiase na sustentabilidade e na 

xestión de recursos propios. Ademais vincula o mantemento do territorio co mantemento da 
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comunidade rural. Isto o vemos cos hábitos de alimentación e de consumo que promoven a 

través dos cursos e dos diferentes postos do mercado e a forma que teñen de traballar nas 

hortas. 

Por último comentar que como futuros mestres/as, unha das cousas que máis 

valoramos son as posibilidades que derivan da colaboración entre a escola e as 

asociacións. Esta colaboración, pensamos que permite unha forma de ensino enfocada no 

presente, unha forma de ensino aberta ao diálogo e a construción conxunta de saberes, na que 

todas as voces sexan escoitadas e na que o estudantado constrúa e se enfronte a uns proxectos 

de futuro persoais pero tamén colectivos. Creando así unha aprendizaxe expansiva na que 

colaboren as institucións de coñecementos, como a escola, con diferentes iniciativas pola 

sustentabilidade rural, como as emprendidas por esta organización. 

Tamén cabe destacar a forma en que se fai esta colaboración, pois nesta sitúase ao 

neno/a como protagonista do seu aprendizaxe. Deste xeito, durante as actividades na horta 

escolar os mestres/as tiñan un papel de observador/a e de guía, aínda que tamén eran unha 

figura segura e de apoio para cando os nenos/as o precisasen, e de mediador/a para reinstaurar 

a calma ou dar algunha chamada de atención cando xurdise algún conflito ou malentendido. 

Pola contra, a mestra de Educación Infantil, saíase destas figuras e tiña un papel máis activo, 

posto que os nenos/as tiñan unha menor autonomía. De todas formas, en todos os casos os/as 

protagonistas desta actividade eran ás crianzas que traballaban seguindo unhas guías dadas 

por Manolo, o cal traballaba con eles/as, situándose ao seu nivel. 

Por outra banda, tras esta observación, puidemos atopar moitos dos beneficios que 

reporta a horta escolar, como os que comentamos no marco teórico. Pero tamén outros froito 

da colaboración da asociación e a escola. A horta escolar ofrece ao alumnado adquirir outros 

coñecementos a partir da natureza e o medio, non todo se aprende mediante libros e fichas. 

Os nenos e as nenas mediante a horta escolar, como puidemos observar, cooperan entre eles e 

elas, teñen unha maior empatía e concienciación do coidado do medioambiente coñecendo 

técnicas agroecolóxicas e ofrécelles ter unha alimentación máis saudable coñecendo os 

produtos que se plantan e sementan na horta. 

Ademais, a horta escolar tamén serve para que as crianzas aprendan a prestar atención 

aos diferentes elementos do medio que os rodea, xa que no seu día a día teñen unha 

sobreestimulación tecnolóxica e da información e xa non se paran a prestar atención a 

pequenos detalles da natureza e tamén adquiran outras habilidades relacionadas coa mellora 

da motricidade. 
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4. Proposta educativa 
 

4.1. Obxectivos e contidos. 
 

Os obxectivos xerais da proposta educativa son: 

- Fomentar a colaboración e cooperación entre a escola e a comunidade e outros 

axentes educativos. 

 

- Fomentar hábitos saudables como unha alimentación adecuada, o consumo 

responsable e o coidado ambiental. 

- Respectar, coidar e valorar a natureza 

- Coñecer o ciclo vital das plantas e animais 

- Fomentar a autonomía do alumnado 

- Saber traballar en grupo con iguais e outros colectivos 

- Promoción da organización e os seus valores (sustentabilidade, comercio 

local, etc.). 

- Ampliar a súa implicación no ámbito educativo. 

- Romper as barreiras da escola e que esta se integre de cheo na comunidade 

- Fomentar o sentimento de pertenza á comunidade e a terra 

 
A maiores, tamén permitiunos traballar diferentes obxectivos do currículo reflexados no 

Decreto 330/2009, de 4 de junio, por el que se establece el currículo de la educación infantil 

en la Comunidad Autónoma de Galicia. Estes son: 

 

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

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

coñecemento. 

- Observar os cambios e modificacións aos que están sometidos os elementos do 

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

coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

- 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. 

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

características, producións culturais, valores e formas de vida. 

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

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

- Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da cultura 

galega –expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore, gastronomía, etc.-. 
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4.2. Metodoloxía. 

Para o desenvolvemento desta proposta decidimos seguir unha metodoloxía que fose 

respectuosa coas características e necesidades das crianzas e que, polo tanto, respectase os 

ritmos individuais de aprendizaxe e os ritmos biolóxicos dos nenos/as. Desta forma 

combínanse tempos de rutina que lles aporten seguridade, así como tempos de sorpresa e 

movemento que fomenten a súa libre expresión, a súa motivación etc. 

Tamén, pretendemos crear un lugar inclusivo no que se aprecien as diferenzas e se 

primen certos valores como a liberdade, a tolerancia, o respecto, o diálogo, a cooperación e a 

colaboración. Un espazo de aprendizaxe que teña como recurso fundamental o xogo, 

promovendo así unha aprendizaxe lúdica e activa na que os infantes sexan os/as protagonistas 

do seu aprendizaxe. 

Para iso, pretendemos que os/as mestres/as teñan un papel de guía no proceso de 

aprendizaxe, de apoio para dar seguridade neste proceso de experimentación e 

descubrimento, e de animadores/as para fomentar o aprendizaxe, a curiosidade, o pensamento 

crítico e en definitiva para que estimulen ás crianzas . 

Por outra banda, pretendemos que os alumnos/as teñan un papel como dixemos 

anteriormente activo e autónomo na construción dos seus coñecementos, valores, ideas e 

identidade. 

Deste xeito, defendemos que este aprendizaxe se produza mediante a teoría do 

“andamiaxe”: os mestres/as sentan a base da pirámide de coñecementos que cada neno/a 

construíra. 

4.3. Recursos. 

- Recursos materiais: 

- Materiais para o traballo da horta (anciños, regadeiras, carretas, 

composteiras, peneira, sementes etc) 

- Materiais para os talleres: corda, glicerina, vela, pedras, 

pinturas acrílicas ou pintura de dedos, vimbios e salgueiros 

- Materiais para a feira: Mesas, pancartas que serán realizadas 

polo alumnado, elementos elaborados polos nenos e nenas 

como rochas pintadas ou pulseiras. 

- Recursos humanos: familias do alumnado do centro escolar, o equipo 

docente e directivo da escola, membros da asociación de Sachos á Rúa, 

alumnado doutro centro e o propio alumnado do centro. 
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4.4 Temporalización 
 

En canto a temporalización esta sería flexible. A nosa idea é que se estenda ao longo 

de todo o curso escolar para así poder levar a cabo as diferentes dinámicas seguindo unha 

orde en concreta. 

A actividade da horta está planificada ao longo de todo o curso e se asistiría a ela 

todos os venres. 

A variante de asistir ao mercado executaríase nunha sesión de clase que teña a 

duración que o mestre ou mestra considere oportuno, seguindo os intereses e necesidades do 

alumnado, dando tempo suficiente para que poidan experimentar e coñecer os produtos. 

Os talleres poñeríanse a práctica estendidos durante un mes de clases e o horario no 

que se impartirían dependería da dispoñibilidade dos/as membros da asociación. 

Isto último ocorrería igual cos cursos de formación, pero estes pola contra levaríanse a 

cabo polas tardes. O tempo de duración destes modifica en función de a quen van dirixidos; 

os impartidos para o alumnado durarán aproximadamente 30 ou 45 minutos mentres que os 

dos adultos sobre 1 hora e media. 

O día da feira realizarase ao longo dunha mañá, xa que será necesario o tempo para 

colocar e organizar os postos no espazo do recreo (se chegara a chover, colocaríase no 

pavillón) e posteriormente a súa venta. Este iríase preparando ao longo do curso a medida 

que se fan o resto de actividades e un tempo adiante de que se leve a cabo, o alumnado na 

clase realizaría uns carteis para esta. 

 
4.5 Actividades. 

 

A nosa proposta de actividades consiste en realizar diferentes dinámicas que terán 

unha continuidade entre si e cuxo fío condutor é a colaboración coa asociación e a promoción 

dos valores desta. O elemento que consideramos que une todas estas actividades e que polo 

tanto fai que non sexan actividades soltas e non contextualizadas sería a posta en práctica da 

feira que propoñemos ao final. 

En canto a continuidade da que falabamos, estas propostas están ordenadas de tal 

forma que se poidan relacionar coa anterior. 

En primeiro lugar, a horta sería unha actividade de continuación durante o curso 

escolar e os produtos obtidos nesta poden ser vendidos se os nenos e nenas queren na feira. A 

continuación preséntaselles o mercado, para que poidan ver os diferentes elementos que 

venden, e seleccionar os que lle chaman a atención para posteriormente facer talleres sobre 

eles. Posteriormente para as crianzas interesadas tamén se propoñen cursos extraescolares 

para ampliar os seus coñecementos, así como cursos formativos para as familias. 

Xa por último, a posta en práctica da feira serve como elemento onde se agrupen 
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todas estas actividades anteriores. 

A continuación imos a explicar máis polo miúdo cada unha destas actividades. 

- Horta ecolóxica escolar: pretendemos que continúe a actividade xa realizada por 

Manolo na horta escolar do CEIP de Artes. Se chegara a ser posible, propoñemos a 

instalación dun invernadoiro para poder realizala a pesar do mal clima. A maiores, 

cremos que pode ser beneficioso para o proceso de aprendizaxe dos cativos e cativas 

realizar visitas á horta Esperanza (Ribeira). 

Esta dinámica ademais de mantela no ceip no que se está xa a día de hoxe levando a 

cabo, tamén propoñemos promovela en outra hortas escolares de centros da contorna para 

asía difundir a permacultura. 

Obxectivos da actividade: 

- Identificar as partes do proceso de crecemento das plantas. 

- Desfrutar as actividades ao aire libre. 

- Respectar e coidar a natureza. 

- Aprender de forma práctica e vivencial das ciencias naturais. 

- Fomentar a capacidade de atención. 

- Mercado: Consistiría nunha visita ao mercado de Ribeira. Sen embargo, o mercado 

levase a cabo os sábados (día non lectivo nas escolas), polo que, propoñemos que o 

profesorado leve o mercado á aula, organizando esta en distintos recunchos nos que 

en cada un deles de expoña un exemplo dos diferentes produtos que se venden en dito 

mercado organizado por  Sachos á Rúa. 

Obxectivos xerais da actividade: 

- Desfrutar as actividades ao aire libre. 

- Colaborar cunha asociación rural 

- Coñecer o que é un mercado e os produtos que se venden nel 

- Recuperar saberes e oficios tradicionais. 

- Talleres: para esta actividade realizaríamos primeiro unha posta en común dos 

intereses dos nenos/as con respecto aos produtos e os postos do mercado xa 

mencionado na actividade anterior, por medio dunha asemblea que realizaría na aula. 

Posteriormente, en función destes intereses os mestres e mestras organizarán unha 

serie de talleres impartidos polos membros da organización. Os talleres que pensamos 

baséanse nos produtos que se ofrecen á venta no mercado de Ribeira, e son: taller de 

cestería, de xabóns de glicerina, de velas, de pintura de pedras cas cales crearían as 

súas propias historias, de pulseiras e unha visita a unha dos membros da organización 

(María Jesús Hermo), a cal cría cabras e realiza produtos ecolóxicos como queixo e 

iogures a parrir da leite dos seus animais. As crianzas poderían ver como é a 

elaboración destes produtos ademais de poder estar en contacto cos animais. 
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Obxectivos xerais da actividade: 

- Traballar a motricidade fina e grosa 

- Participar en actividades colectivas e individuais 

- Fomentar as relacións sociais fóra do contexto escolar 

- Fomentar os traballos artesanais e ecolóxico. 

- Cursos de formación: como complemento á actividade anterior denominada 

“talleres”, pensamos que pode resultar de interese para as familias realizar cursos de 

formación que engloben os valores e coñecementos da asociación na escola, 

aproveitando a escola de pais e nais, e no propio local da asociación. Posto que moitas 

destas familias teñen unha horta na casa e/ou traballan no campo. 

A maiores, tamén pode resultar beneficioso realizar estes mesmos cursos para o 

alumnado. Para a realización destes, os mestres/as poderían colaborar coa asociación para 

adaptar os cursos que tende a impartir a asociación aos ritmos e capacidades da nenez. 

Estes cursos levaríanse a cabo durante as tardes, polo que se considerarían actividades 

extraescolares. Isto pode axudar a socialización dos nenos e nenas fóra da escola e mellorar 

as súas habilidades sociais, xa que un dos principais problemas identificados pola escola é a 

falta de habilidades sociais que os nenos/as desenvolvían e o illamento que estes teñen entre 

sí. Isto segundo nos explicaron, débese a que o alumnado, só se relaciona dentro do centro 

escolar e non tende a quedar fora, polo que se crea un grupo burbulla. 

Obxectivos xerais da actividade: 

- Desenvolver habilidades sociais como: Escoita activa e comunicación. 

- Aportar coñecementos de interese ás familias. 
 

 

- Día de feira: esta actividade realizaríase a final de curso e serviría para dar por 

terminada a proposta educativa. Consiste en levar a cabo un día de feira ao final do 

curso onde o alumnado organicen coa axuda das familias diferentes postos onde 

vendan os produtos elaborados nos talleres. A esta feira tamén estará invitada a 

veciñanza, os membros da asociación e os nenos/as do outro colexio da contorna. 

As familias estarían encargadas de axudar aos infantes á montar e custodiar os postos 

axudándoos coa venta para así potenciar a colaboración familia escola. 

Trataríase dunha xornada de portas abertas onde se realizaría unha apertura do centro 

educativo á comunidade, xa que como mencionamos anteriormente a esta feira escolar pode 

asistir quen queira. 

Obxectivos xerais da actividade: 

- Desenvolver diferentes habilidades sociais como: comunicación e escoita 

activa 

- Fomentar o sentimento de pertenza a comunidade. 
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- Favorecer as relacións familia-escola-comunidade. 

- Coñecer os diferentes produtos naturais e agrícolas que se levarán a feira. 

 

 
 

4.6 Avaliación. 

En canto a avaliación, pretendemos facer unha avaliación global e continua na que, a 

medida que se desenvolvan as actividades, vaiamos tomando notas a través dun diario de 

campo e dunha lista de control que nos axude a focalizar a nosa atención. A maiores, tamén 

procuraremos documentar todo o proceso de aprendizaxe a través de diferentes vídeos e fotos 

que deixen constancia das diferentes partes do proceso, e que ao final nos axuden a ver a 

unidade e coherencia deste proxecto e recordar o aprendido. 

 

Deste xeito, na avaliación, prestaremos unha maior atención ao proceso que ao 

resultado, valorando así a actitude durante as actividades, a motivación, a implicación, o 

esforzo, os produtos realizados, ao progreso de cada neno/a etc. 

 

A maiores, tamén procuraremos facer partícipes aos nenos/as neste proceso de 

avaliación e, para que adopten un papel activo, pedirémoslles que realicen unha 

autoavaluación e unha coavaluación. Con isto o que pretendemos é que vexan a avaliación 

como un proceso para mellorar, no cal recordamos o feito e valoramos o que fixemos, tanto o 

que fixemos ben como o que podíamos ter feito mellor . Desta maneira pretendemos facerlles 

ver que na avaliación non é un xuízo que mide o valor da persoa, senón que é unha 

ferramenta para elaborar unha reflexión sobre as actividades realizadas e aprender delas. Por 

medio deste tipo de avaliación tamén pretendemos desenvolver o seu pensamento crítico. 

 

Pensamos que os mestres/as como profesionais tamén deben someterse a un proceso 

de avaliación que lles axude a identificar o positivo e o negativo da súa práctica, para que nun 

futuro sexa máis significativa. Esta autoavaliación se realizará de dúas formas. Por unha 

banda, revisando o apartado de observacións do diario de campo, no cal estarán recollidas as 

cousas que non funcionaron e as que si (respecto ás nosas expectativas iniciais) e como nos 

fixeron sentir a nós como mestres/as e ao noso alumnado. E por outra banda, a través dunha 

lista de control máis obxectiva que recolla certos aspectos da práctica. 

 

Por último, trasladarémoslle toda a información da avaliación as familias e 

procuraremos ou ben falar con elas para complementar eses aspectos comentados por escrito 

de forma máis esquemática ou ben reservaremos un apartado de observación, no que 

escapemos deses obxectivos e contidos máis específicos e podamos comentar dende a nosa 

visión a evolución do neno/a e como o vemos de forma máis detallada e persoal. A maiores, 



17 
 

como ben defendemos ao longo do traballo, valoramos ás familias como un compoñente 

educativo moi importante no proceso educativo das crianzas, e por esa razón resulta 

fundamental tamén darlles a elas unha voz neste proceso e escoitar e valorar a opinión destas 

respecto o traballo do seu fillo/a, o noso como mestres/as e a proposta en sí. 

 

5. Conclusións 
 

En definitiva agardamos con este traballo reflexar a nosa experiencia durante o 

proxecto de aprendizaxe-servizo no que colaboramos con Sachos á Rúa. Así como elaborar 

unha proposta educativa significativa na que a escola e a comunidade traballen de forma 

conxunta para conseguir certos obxectivos, entre os que destacamos: a recuperación e 

revalorización dos saberes tradicionais, o desenvolvemento de hábitos máis saudables e o 

compromiso e satisfacción polo coidado do medio. 

Paralelamente, con este traballo, tamén agardamos fomentar unha serie de actitudes e 

valores como sentimento de pertenza, respecto, tolerancia, responsabilidade, empatía etc. 

Como conclusión, cabe dicir que este traballo pareceunos de gran interese porque 

ademais de facernos adquirir novos coñecementos como os que xa mencionamos 

anteriormente, consideramos que foi unha nova experiencia moi enriquecedora. 

A realización do aprendizaxe servizo foi unha metodoloxía que non coñecíamos e 

resultounos beneficiosa tanto a nivel persoal tanto como futuros/as docentes. 

Por unha banda, a nivel persoal axudounos a aprender unha serie de conceptos 

totalmente descoñecidos, así como coñecer diferentes persoas e unha nova escola. Todo isto, 

aportounos unha perspectiva diferente do que é o rural, a educación neste e a veciñanza. 

Ademais, achegounos e fíxonos coñecer dunha forma máis vivencial a organización, as 

características desta, a forma en que esta incide na comunidade e o xeito no que se convive 

nas zonas rurais. 

Por outra banda, a nivel profesional como futuros mestres/as, serviunos para coñecer 

como era o funcionamento e a organización dun centro educativo rural. Esta experiencia de 

aprendizaxe-servizo á súa vez permitiunos acceder a unha escola rural e, como xa 

mencionamos, ver as súas características e poder falar co profesorado. Isto resultounos de 

gran interese e motivounos a nun futuro querer traballar nun centro con estes características. 

Relacionado co anterior, puidemos observar a importancia da participación e 

colaboración coa familia e coa comunidade, ademais de seguir os ritmos e respectar as 

necesidades e capacidades que ten o alumnado. 

Xa por último, a cooperación da escola coa asociación á súa vez proporciónarlle 

grandes beneficios ás crianzas polo que esperamos que a nosa proposta ofreza unha 

posibilidade de maior colaboración para fomentar todos estes valores que comentamos ao 

largo do traballo. 
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Finalmente, consideramos que a nosa posta en práctica do aprendizaxe-servizo puido 

ser máis enriquecedora se puideramos colaborar dun xeito máis participativo con Sachos á 

Rúa. Pese a todo, cremos que o noso traballo foi adecuado malia as dificultades presentadas 

ao longo do período no que o levamos a cabo. E o máis importante descubrimos e 

aprendemos moitas cousas novas que nos enriquecen como persoas e como futuros 

mestres/as. 
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