
 
Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural 

  
 

 

  

REBORDECHÁN… FONDO DE 

COÑECEMENTO 

   

  

Educación en Contextos Rurais 

G3141441 

 

 

3º Curso Grao en Mestre/a de Educación Primaria 

Curso 2021-2022 

 

 

 

 

  

 

Ángela Rodríguez Rodríguez 

Micaela Rodríguez Pereiras 

Carla Salgueiro Bereijo 

Noelia Serantes Barreiro 

Paula María Suárez Gómez 

 
  



2 
 

ÍNDICE 

1. PRESENTACIÓN DA PROPOSTA………………………………………………….…..3 

2. MARCO TEÓRICO……………………………………………………………………….3 

3. CONTEXTO……………………………………………………………………………....5 

4. PROPOSTA EDUCATIVA.………………………………………………………………7 

4.1. XUSTIFICACIÓN E OBXECTIVOS………………………………...…………….. 8 

4.2. DESENVOLVEMENTO……………………………………………………………14 

4.3. AVALIACIÓN………………………………………………………………………16 

5. CONCLUSIÓN ……………………………………………………………...…………..18 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………...19 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1. PRESENTACIÓN DA PROPOSTA 

No traballo presentaremos a nosa proposta educativa que se centrará, como indica o título do 

traballo, nos fondos comunitarios de coñecemento e identidade, como estratexia de 

recoñecemento do valor do patrimonio material e inmaterial medio rural. Trataremos nun 

primeiro lugar os motivos que nos levaron a escoller esta metodoloxía, os obxectivos que 

buscamos que o noso alumnado acade coa proposta, así como o desenvolvemento e a avaliación 

da mesma. Finalizaremos o traballo realizando unha conclusión sobre a nosa experiencia con 

esta metodoloxía de traballo. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

Este proxecto parte da necesidade de levar as ensinanzas que albergan a memoria do pobo ás 

aulas, poñendo en valor a cultura do rural. Partindo desta premisa, pensamos que o primeiro a 

destacar é a importancia do territorio no que está o centro escolar en cuestión, como unha fonte 

de aprendizaxe máis. Está claro que as prácticas educativas non só deben ter lugar na escola se 

queremos que o noso alumnado explote ao máximo as aprendizaxes adquiridas na etapa 

educativa, pois, como din Iglesias et al. (2020, citado en Esteban-Guitart et al., 2022, p. 240) 

“asumir o carácter situado, distribuído e potencialmente conectado tanto das prácticas 

educativas, como dos procesos de aprendizaxe”.  

Os fondos comunitarios de coñecemento e identidade son “espazos xeográficos culturais, 

artefactos físico-simbólicos, organizacións, axentes ou institucións sociais e comunitarias que 

mediante un traballo en rede con escolas convértense en oportunidades educativas e recursos 

para o ensino e a aprendizaxe” (Esteban-Guitart et al., 2022, p. 244). Os fondos son a memoria 

da comunidade do noso alumnado, un coñecemento que é diferente segundo o lugar onde 

esteamos ensinando e que só poderemos coñecer se colaboramos coa comunidade que rodea á 

escola (véxase veciñanza do lugar, asociacións sociais e patrimoniais, organizacións educativas 

fóra da escola, etc).  Trátase de crear proxectos educativos que contextualicen as aprendizaxes 

cunha contorna real e próxima ás crianzas permitindo, ademais, que se sintan parte da 

comunidade na que viven, participando de forma activa e crítica na contorna. Para levar a cabo 

esta práctica educativa, como futuras docentes, cando chegamos a unha escola debemos 

investigar sobre o ecosistema educativo local, de forma que poidamos enriquecer as nosas 

propostas e situar as aprendizaxes do alumnado. Como ben apuntan Esteban-Guitart et al, son 

prácticas que “constitúen unha achega substancial á construción de bens comúns na medida 

que son capaces de articular lazos de confianza, intercambio e colaboración con outros 

servizos, axentes e actores sociais e comunitarios” (2022, p. 240). O noso obxectivo ha de ser 
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colaborar directamente con axentes sociais e educativos da contorna, que poidan aportar os 

seus coñecementos ás crianzas dende outra óptica, posiblemente moito máis motivadora e 

interesante para as nenas e nenos que a que se pode dar na aula. O proceso de aprendizaxe 

seguramente será moito máis beneficioso de cara a unha adquisición significativa dos contidos 

do currículo así como doutros que van máis alá do estipulado na lei.  

No noso caso, o feito de coñecer, aprender e aproveitar a contorna rural que nos rodea, é 

fundamental para poder sacarlle a esta o máximo proveito posible, tanto no ámbito educativo, 

coma nun ámbito máis xeral. Tampouco debemos limitarnos a coñecer o noso territorio, senón 

que ademais debemos aprender del. Por iso, é preciso ser conscientes de que aprender do 

territorio debería implicar un proceso simbiótico entre o coñecemento profundo do propio 

contexto e un incremento do sentido comunitario que vai máis alá de sentirse parte dun lugar. 

Igualmente o feito de aprender do territorio tamén  promove o arraigo e axuda á loita contra 

unha despoboación e reequilibrio territorial das zonas rurais. Por desgraza, isto non está moi 

presente na realidade na que vivimos, onde gran parte do profesorado non está suficientemente 

capacitado, nin conta con certos coñecementos fundamentais que lle permitan aproveitar a 

contorna como se debería facer. 

Os contidos das áreas de Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza están estritamente ligados 

á práctica en espazos naturais fóra da escola, onde se poidan adquirir eses coñecementos de 

forma máis realista e funcional. Sen lugar a dúbidas o mellor sitio para adquirilos é o medio 

rural, posto que a cultura destes espazos orquéstrase arredor dos recursos naturais para 

beneficio persoal, importancia das tarefas comunitarias ou costumes ligados ás estacións. Nos 

libros e no currículo todos estes coñecementos, que son a realidade desa aprendizaxe, non están 

presentes ou fano de xeito estereotipado. A aprendizaxe destes conceptos non está situada e 

pode ser, incluso, algo abstracto para as crianzas, pois resulta complicado imaxinar unha 

realidade que non coñecen, unhas actividades que están moi lonxe do seu día a día. 

Necesitamos que o rural sexa coñecido de verdade nas aulas para poder explicar de forma 

realista “os procesos de urbanización que tiveron lugar nas últimas décadas do pasado século, 

a súa diversidade, o papel que xogan no tecido social e económico dun territorio e a súa función 

de cara a preservar e coidar o medio natural” (Armas et al., 2018. p. 6). Desmitificar a realidade 

do rural nas aulas é un paso importante para darlle importancia a este espazo xeográfico nunha 

institución que impulsa por riba de todo o urbano e para ofrecer outro punto de vista sobre os 

contidos ao noso alumnado. 

Para poñer o rural no mapa escolar debemos coñecer a contorna na que traballamos e 

colaborar con asociacións e localidades rurais que leven o coñecemento destas áreas ao noso 
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alumnado dende a verdade e a certeza de saber que o que están transmitindo é a realidade vivida 

por si mesmas/os. No noso caso, a aldea de Rebordechán ten moitos recursos na súa cultura 

que se poden vincular ás áreas de Ciencias Socias e Ciencias da Natureza, como por exemplo 

a importancia da xestión da auga para a vida agrícola e persoal das veciñas e veciños. Un dos 

recursos é a memoria que reúne a propia Comisión de Festas no seu libro Rebordechán. Unha 

aldea de tantas, no que recolle as costumes da aldea, coa idea de traspasar así estes 

coñecementos ás novas xeracións: 

Outro xeito de organización comunitaria constituíuno o uso e desfrute das augas de cultivo, 

merecendo especial nomeamento a Levada da Baraza [...]. O uso desta auga rexíase por dez 

"libretas", tantas como días tiña a rolda. Cada libreta distribuía o tempo de auga das veigas 

contando incluso os decorrentes (auga que quedaba nos regos entre torna e torna). As roldas 

eran oito, dende o primeiro de Santiago ó oito de Setembro. O control e vixianza da auga 

corría a cargo de dous "levadeiros", "o das pozas", encargado de tapalas pola noite e abrilas 

e regulala auga polo día, e o da "muestra", que medía o tempo de uso da auga e ía chamando 

ós regantes por turno. [...]. Desde hai quince anos, anque se seguen respectando os dias de 

rolda, nos que a auga vai de igual xeito, os levadeiros xa non existen, pois o viveiro da auga 

abonda para regalas poucas leiras que se traballan. (Comisión de festas, 1990, p. 22). 

 

3. CONTEXTO 

3.1. Descripción do colectivo 

Traballamos coa cooperativa “O Tempo da Aldea” situada na aldea de Rebordechán, no 

concello de Crecente (comarca de Paradanta, Pontevedra) e coa cal levamos a cabo un 

coñecemento e promoción do ecosistema propio da aldea. Actualmente a parroquia de 

Rebordechán conta con 50 habitantes, os cales, coa axuda doutros socios e socias, traballan en 

prol da aldea, buscando adaptar os recursos propios da mesma ás novas demandas da sociedade 

actual, freando así o despoboamento que está a vivir esta aldea, realidade que desgraciadamente 

é compartida por outras moitas parroquias galegas. “O tempo da Aldea Sociedade Cooperativa 

Galega” naceu da Comunidade de Montes de Rebordechán co obxectivo principal de poñer en 

valor e explotar todos os recursos cos que conta a aldea para crear así novos postos de traballo 

sustentables, diminuír o risco de incendios e darlle unha nova vida, partindo dun compromiso 

común que vai dende a recuperación de determinadas festas tradicionais ata a mellora dos 

accesos e infraestruturas cos que conta a aldea. Cómpre destacar que actualmente este proxecto 

susténtase en  diversos elementos, algúns dos cales aínda se atopan en período de implantación: 

granxa para cabras, invernadoiro para horta ecolóxica, creación dun campamento e restaurante, 
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rutas de sendeirismo... Ademais, afortunadamente hoxe en día Rebordechán ten o apoio de 

centos de veciños/as, incluso de aqueles/as que non residen alí, senón que habitan noutras 

localidades, co obxectivo de darlle unha nova imaxe á súa aldea.  

Para poder traballar con este colectivo levamos a cabo tres visitas á aldea de Rebordechán, 

as cales foron realizadas os días 5 de marzo, 26 de marzo e 24 de abril de 2022 e nas que 

levamos a cabo diferentes actividades e propostas que nos permitiron coñecer de preto esta 

realidade e configurar a idea principal de como ligar esta realidade ao deseño da nosa proposta 

educativa. A través do traballo cooperativo con este colectivo social tivemos a oportunidade 

de achegarnos e coñecer máis de preto unha determinada realidade rural galega, a cal tomamos 

como referencia e da que nos nutrimos para a elaboración da proposta educativa que 

posteriormente detallaremos neste documento e que ten como finalidade principal o 

aproveitamento, dende a perspectiva do/a docente e do centro escolar, as diferentes 

oportunidades educativas que nos ofrece o medio rural para poder achegalas á escola de forma 

real.  

 

3.2. Oportunidades de aprendizaxe que fornece o colectivo 

Despois da análise feita da experiencia compartida, cómpre destacar: 

- A relación de cooperación e colaboración dos veciños e veciñas de Rebordechán: en 

todas as nosas visitas puidemos observar como os 50 veciños/as que conforman a aldea 

de Rebordechán, sendo membros ou non da cooperativa e da asociación, se axudaban 

entre si e loitaban xuntos/as pola conservación do seu patrimonio material e inmaterial. 

Cremos que este sentimento de unión e colaboración é un valor fundamental que 

debemos transmitirlle aos nosos alumnos e alumnas, e por iso, os veciños/as de 

Rebordechán terán un papel principal na nosa proposta. 

- A riqueza cultural da aldea: despois de pasear pola aldea, de falar cos seus habitantes e 

de consultar os libros sobre Rebordechán puidemos observar a importancia que ten a 

historia e as tradicións para a aldea e para a súa xente. Como podemos comprobar no 

libro Rebordechán. A nosa memoria, a aldea ten unha historia moi interesante que 

podería servirnos para traballar contidos da materia de Ciencias Sociais relacionados 

coa cultura castrexa ou coa organización territorial. Recollida, en parte, neste mapa 

elaborado durante a nosa participación: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gEJFJEaJowuslL-Y4g2nZPxIEN5ATR-

C&usp=sharing 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gEJFJEaJowuslL-Y4g2nZPxIEN5ATR-C&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gEJFJEaJowuslL-Y4g2nZPxIEN5ATR-C&usp=sharing
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- A importancia do aproveitamento dos recursos propios: moitas veces non somos 

conscientes das posibilidades que temos ao noso redor e da importancia que ten valorar 

e conservar o que temos. Concretamente, na nosa primeira visita puidemos observar 

que se poden utilizar os recursos que nos ofrece a aldea (como os toxos) para elaborar 

produtos de calidade e que son respectuosos co medio ambiente. Este é tamén un punto 

forte na perspectiva de sustentabilidade, creando soberanía territorial e poucos residuos. 

- As oportunidades que ofrecen as contornas rurais: os achegamentos a espazos rurais 

son fundamentais para comprender que hoxe en día existen posibilidades laborais neles 

que non teñen que estar directamente relacionadas coa agricultura e coa gandaría. Este 

é un dos principais valores que intenta transmitir a cooperativa coa que colaboramos, e 

consideramos imprescindible achegar estes pensamentos á escola para que os nenos e 

nenas sexan conscientes das súas oportunidades e posibilidades. 

- A posibilidade de utilizar a aldea como fonte de coñecemento: este último punto é no 

que centraremos a nosa proposta xa que consideramos que Rebordechán pode ser un 

recurso moi útil nunha aula de Educación Primaria debido a todo o comentado 

anteriormente. 

 

4. PROPOSTA EDUCATIVA 

Neste apartado do traballo explicaremos de xeito pormenorizado a proposta educativa que 

elaboramos a partir de todo o aprendido, a cal foi deseñada pensando na súa posta en práctica 

no centro escolar CEIP (Centro de Educación Infantil e Primaria) Plurilingüe Manuel Sieiro, 

situado no concello de Crecente e o cal se atopa moi preto de Rebordechán, a unha distancia 

aproximada duns 10 quilómetros. Esta escola busca ofrecer ao seu alumnado unha verdadeira 

educación de calidade e atópase a participar en diversos proxectos educativos tales como o 

PLANBE (Plan Nacional de Bibliotecas Escolares) e “Radio na Biblio”, os cales buscan o 

desenvolvemento de certas competencias nos nenos e nenas que acoden a este colexio 

plurilingüe no que conviven de forma harmónica os idiomas galego, castelán e inglés O número 

de alumnado ronda aos 60 (non podemos confirmar o número exacto, posto que despois de 

consultar todos os documentos do centro dispoñibles na súa páxina web e intentar contactar 

con este en reiteradas ocasións vía correo electrónico e telefónica, non obtivemos resposta). 

Destacar aquí que actualmente o centro ten unha aula mixta de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil, 

outro grupo mixto de 1º e 2º de Educación Primaria, un terceiro grupo fórmano o alumnado de 

3º e 4º de Educación Primaria, 5º de Primaria está escolarizado noutro grupo e unha última aula 

está formada polos nenos e nenas que se atopan a cursar o 6º curso de Educación Primaria. Así, 
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a aula de Educación Infantil, a de 1º e 2º e a de 3º e 4º son aulas multigrao, mentres que a de 5º 

e 6º de Educación Primaria están graduadas. Entendendo a concepto de aulas multigrao como 

aquelas heteroxéneas que agrupan ao alumnado de diferentes graos nunha mesma clase, 

decidimos orientar a nosa proposta educativa ao traballo coa aula multigrao que agrupa aos 

nenos e nenas de 3º e 4º curso de Educación Primaria, pois consideramos que as características 

psicoevolutivas do alumnado destas idades son as idóneas para o traballo que con eles/as 

queremos desenvolver. Ademais, seguindo a Abós, Boix e Bustos (2014), as posibilidades 

pedagóxicas que ofrecen estas aulas teñen a característica de posibilitar o emprego e 

introdución de diferentes estratexias didácticas máis acordes cunha verdadeira aprendizaxe 

significativa co noso alumnado na que sexan eles/as os/as verdadeiros/as protagonistas do seu 

propio proceso de ensino-aprendizaxe. 

Nesta escola traballa profesorado que ten o seu horario completo neste centro xunto con 

outros mestres e mestras itinerantes que acoden a este centro nun determinado horario semanal, 

mentres que o resto de horas se atopan a dar clase noutras escolas próximas, tal e como ocorre 

no caso da mestra de Audición e Linguaxe, do mestre de Relixión Católica e da coordinadora 

do Departamento de Orientación.  

Tendo en conta os diferentes aspectos mencionados anteriormente que nos permiten 

contextualizar mellor a realidade para a cal está deseñada a nosa proposta didáctica, debemos 

explicar brevemente o principal eixe co que traballaremos: os fondos comunitarios de 

coñecemento e identidade. Estes buscan incorporar a cultura e diversos axentes locais ao 

traballo do centro, así como levar a cabo unha transversalidade e flexibilidade do currículo 

oficial, e están orientados a “situar ao alumnado no centro do deseño de prácticas educativas 

para xerar aprendizaxes á vez que se lles interpela recoñecendo a lexitimidade da súa voz e dos 

diversos referentes culturais en que poida sustentarse” (Lazuela, Zhang-Yu, García-Díaz, 

Camos-Orfila e García-Romero, 2019, p. 63). Esta forma de entender a aprendizaxe permítenos 

identificar e traballar con diversos elementos do medio por medio da creación de diálogos cos 

diferentes axentes comunitarios e partindo de centros de interese locais, lexitimando desta 

forma a poboadores actuais dentro dun marco no que buscamos empregar e valorar os 

diferentes recursos cos que conta o medio rural. 

 

4.1. XUSTIFICACIÓN E OBXECTIVOS 

Para poder entender mellor a nosa proposta educativa titulada “Rebordechán... Fondo de 

coñecemento” debemos ter en conta todos os aspectos mencionados anteriormente no presente 

documento, relacionados co aproveitamento do importante patrimonio material e inmaterial de 
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Rebordechán e a súa veciñanza. Resulta fundamental partir de aquelo propio para construír o 

saber, saber ser e saber estar no mundo, comprendendo a importancia do medio rural no 

sostemento de sociedades e ecosistemas. Neste apartado consideramos preciso facer referencia 

aos obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que 

xustifican a necesidade da nosa proposta e que buscaremos traballar ao longo de toda ela, pois 

en base aos mesmos foi deseñada a mesma.  

Nesta proposta que artellamos, o recurso común da auga resulta de fío conductor, debido á súa 

centralidade na vida, tanto na natural como na social. Desta maneira, a auga supón unha porta 

á dimensión dos procesos naturais pero tamén a como a cultura crece arredor dela e da súa 

xestión. Precisamente por iso, implica tamén un exemplo paradigmático da intersección entre 

persoas e natureza, fundamental para comprender o mundo rural. A xestión sustentable do 

recurso da auga, feito propio na aldea, é símbolo do aproveitamento de todo recurso propio. 

Mais, é importante ter en conta que este é un lugar de partida, e que moitos máis elementos 

poden ser engadidos á proposta educativa, para ampliar esa visión dos recursos propios da aldea 

para unha vida digna no medio rural, que é o centro de “O Tempo da Aldea”. 

Primeiro debemos mencionar que a nosa proposta se centra nas materias de Ciencias Sociais 

e Ciencias da Natureza, pero con ela tamén estaremos a traballar de forma transversal as áreas 

de Lingua Galega e Literatura, Educación Física e Educación Plástica. 

Así, debemos ter en conta os obxectivos da etapa de Educación Primaria, os cales se atopan 

recollidos no Artigo 3 do Decreto 105/2014, polo que se establece o currículo da Educación 

Primaria para a comunidade autónoma de Galicia. Neste caso, os que máis peso teñen dentro 

da nosa proposta son os seguintes:  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, 

a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de 

persoas con discapacidade nin por outros motivos.  

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados 

con Galicia.  

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importan- 

tes á cultura e á sociedade galegas. 

Entendendo que os obxectivos son os relativos aos logros que o alumnado debe acadar ao 

finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe 
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intencionadas e planificadas para tal fin, o obxectivo xeral principal que buscamos que o noso 

alumnado adquira ao finalizar dita proposta é o seguinte:  

• Argumentar e valorar sobre os diferentes recursos que nos ofrece o mundo rural. 

No referente ás competencias clave, estas aparecen recollidas na orde ECD/65/2015, do 21 de 

xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 

avaliación da Educación Primaria, a Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato, onde 

se explican as sete competencias que o alumando debe acadar ao longo de todo o seu percorrido 

académico. Así, co presente proxecto buscaremos desenvolver, principalmente, as seguintes: 

- Comunicación Lingüística (CCL): competencia a través da cal o individuo actúa con 

outros/as interlocutores/as e con diferentes modalidades, formatos e soportes de textos. 

Traballaremos esta competencia de maneira transversal, xa que en todas as actividades 

propostas o alumnado debe levar a cabo tarefas que impliquen a linguaxe, ben sexa de 

maneira oral ou escrita. 

- Aprender a Aprender (CAA): esta competencia é fundamental e require coñecer e 

controlar os propios procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e ás demandas 

das tarefas e actividades que levan á aprendizaxe, desenvolvendo así unha aprendizaxe 

eficaz e autónoma. As propostas das diferentes sesións están pensadas para que o 

alumnado poida desenvolver esta competencia, tanto dentro como fóra do centro, a cal 

lle servirá para poder aplicar o aprendido na propia realidade.  

- Competencias Sociais e Cívicas (CSC): a competencia social relaciónase co benestar 

persoal e colectivo e esixe entender o modo no que as persoas procuran un estado de 

saúde física e mental óptimo, para elas mesmas, para os seus familias e para a súa 

contorna social próxima. A competencia cívica atópase relacionada co coñecemento 

crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos humanos 

e civís. Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no lugar do outro, 

aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a 

historia persoal e colectiva dos outros. Esta competencia traballarase en todas as 

sesións, xa que a metodoloxía elixida fomenta a toma de decisións, o respecto, a 

igualdade… Ademais, será necesaria para facer un bo uso das técnicas de traballo en 

equipo. 

- Conciencia e Expresións Culturais (CCEC): implica coñecer, comprender, apreciar e 

valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes 

manifestacións culturais e artísticas, utilizándoas como fonte de enriquecemento e goce 
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persoal e considerándoas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. Por medio 

desta proposta buscamos que os nenos e nenas valoren a riqueza e a diversidade 

existente en todo o mundo, facendo especial fincapé ás vencelladas á Comunidade 

Autónoma de Galicia e concretamente á aldea de Rebordechán e a súa contorna. 

Para a realización da presente proposta educativa tivemos en conta os contidos curriculares, os 

criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe referentes ao 3º e 4º curso de Educación 

Primaria no referente ás materias de Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza. Para poder 

entender e explicar isto de forma máis clara, a continuación decidimos reflectir primeiro unha 

táboa referente ao 3º curso e despois unha relacionada con 4º de Educación Primaria e nas cales 

recollemos o mencionado anteriormente. Con respecto á materia de Ciencias Sociais (3º de 

Educación Primaria) traballaremos principalmente no “Bloque 2. O mundo que nos rodea”: 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

B2.5. Cartografía. Planos e 

mapas. O planisferio. Escalas 

sinxelas. Signos 

convencionais básicos. 

Orientación no espazo. 

Identificación sobre planos e 

mapas das diferentes rutas de 

acceso á escola, biblioteca,.. 

así como dalgúns elementos 

representativos da 

localidade.  

B2.5. Distinguir entre planos 

e mapas, incluíndo os 

planisferios, facendo 

sinxelas interpretacións con 

escalas e signos 

convencionais básicos sobre 

mapas ou planos da súa 

entorna próxima.  

 

CSB2.5.1. Diferencia entre 

plano, mapa e planisferios, 

interpreta unha escala sinxela 

nun mapa e identifica signos 

convencionais máis usuais e 

básicos que poden aparecer 

nel.  

 

B2.11. O ciclo da auga: 

fases.  

B2.12. Explicar como se 

produce o ciclo da auga e as 

súas fases relacionándoos 

cos elementos da paisaxe da 

súa contorna próxima.  

CSB2.12.1. Escribe 

ordenadamente as fases nas 

que se produce o ciclo da 

auga.  

 

 

Para Ciencias da Natureza (3º de Educación Primaria) centrarémonos no traballo do “Bloque 

4. Materia e enerxía”: 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
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B4.6. Cambios de estado da 

auga.  

 

B4.7. O ciclo da auga.  

B4.2. Realizar experiencias 

sinxelas e pequenas 

investigacións para 

recoñecer os cambios de 

estado da auga e os efectos de 

forzas coñecidas no 

movemento dos corpos.  

 

CNB4.2.1. Explica os 

cambios de estado da auga en 

fenómenos naturais e 

situacións da vida cotiá.  
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Xa en 4º de Educación Primaria, no referente ás Ciencias Sociais, dentro do “Bloque 2. O 

mundo que nos rodea” (co que traballaremos de forma principal), podemos destacar: 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

B2.6. Escalas e signos 

convencionais dun mapa. 

 

B2.7. Orientación no espazo: 

Elaboración dun itinerario 

coa axuda de ferramentas 

dixitais.  

 

B2.4. Diferenciar 

correctamente entre planos, 

mapas, planisferios, mapas 

físicos e políticos, analizar e 

describir as características 

máis relevantes de cada un e 

interpretar a súa escala e 

signos convencionais básicos 

de cara a orientarse nun 

espazo determinado e á 

elaboración dun itinerario 

empregando as TIC.  

CSB2.4.1. Identifica e 

clasifica distintos tipos de 

mapas, define que é a escala 

nun mapa, o seu uso e 

emprega e interpreta os 

signos convencionais básicos 

que poden aparecer nel.  

B2.12. A hidrosfera. 

Distribución das augas no 

planeta. Masas e cursos de 

auga.  

 

B2.13. Vertentes 

hidrográficas.  

 

B2.14. Os tramos dun río.  

 

B2.6. Explicar a hidrosfera, 

identificar e nomear masas e 

cursos de auga, 

diferenciando augas 

superficiais e augas 

subterráneas, cuncas e 

vertentes hidrográficas e 

analizar as partes as partes 

dun río do medio próximo.  

 

CSB2.6.1. Define hidrosfera, 

e identifica e nomea as 

grandes masas e cursos de 

auga, explicando como se 

forman as augas 

subterráneas, como afloran e 

como se accede a elas.  

 

CSB2.6.3. Identifica e 

nomea os tramos dun río e as 

características de cada un 

deles. 

 

Para a área de Ciencias da Natureza en 4º de Educación Primaria tamén nos centraremos no 

“Bloque 4. Materia e enerxía”:  

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

B4.1. O sol e a auga como 

fontes de enerxía. 

 

B4.3 Valoración da 

importancia da boa calidade 

da auga e do aire para a nosa 

saúde e o mantemento da 

vida.  

B4.1. Identificar, a partir de 

exemplos da vida cotiá, usos 

dos recursos naturais e 

consecuencias do seu uso 

inadecuado facendo fincapé 

no aforro enerxético e no 

impacto medioambiental.  

CNB4.1.1. Identifica e 

coñece a intervención da 

enerxía nos cambios da vida 

cotiá.  
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Cómpre sinalar que, de forma transversal, nesta proposta tamén estaremos traballando as 

materias de Lingua Galega e Literatura, Educación Física e Educación Plástica, pois en todas 

as actividades propostas o alumnado deberá levar a cabo un traballo de forma oral ou escrita e 

de xeito reflexivo e crítico, sintetizando contidos, dando a súa opinión sobre determinados 

aspectos, expoñendo conclusións, redactando un diario de campo individual... na lingua propia 

da nosa comunidade, á vez que se fomenta a práctica da actividade física e o deporte por medio 

da ruta de visita á aldea e a creación artística a través da actividade de creación do mapa de 

Rebordechán e a posterior elaboración da presentación do mesmo aos diferentes axentes que 

forman parte da comunidade educativa.  

 

4.2. DESENVOLVEMENTO 

Neste apartado presentaremos as diferentes actividades que levaremos a cabo durante as cinco 

sesións deseñadas para desenvolver a nosa proposta educativa: 

- Sesión 1: nesta primeira sesión introduciremos ao noso alumnado no proxecto que imos 

realizar, traballando o tema que investigarán máis a fondo nas visitas a Rebordechán: o 

ciclo da auga. Utilizaremos un mapa de elaboración propia dos puntos de referencia da 

aldea para enriquecer a explicación e preparar ao alumnado de cara á primeira saída. 

Neste mapa, sinalaremos aqueles elementos arquitectónicos que se relacionan coa 

xestión da auga, así como tamén faremos referencia a historias populares que xiran a 

través delas. Desta maneira, a auga será o fío condutor que nos servirá para abordar 

outros recursos e memoria de Rebordechán. Rematada a explicación darémoslles unhas 

pautas dos aspectos sobre os que teñen que recoller información durante a visita. 

Dividirémolos en grupos de catro persoas e pedirémoslles que cada grupo anote nun 

caderno toda a información que recollan ese día, elaborando así o que conformará o seu 

“Diario de Campo”. 

- Sesión 2: nesta segunda sesión o noso alumnado visitará Rebordechán, onde farán unha 

pequena gymkana a través da cal recollerán toda a información precisa para logo poder 

desenvolver na clase un bosquexo dun mapa da aldea, o cal estará composto polos sitios 

que visitaron (e que se mencionaron previamente na aula), facendo especial fincapé en 

todos os aspectos que se atopen relacionados co ciclo da auga, e establecendo a súa 

relación con outros recursos (para que se necesita esa auga, que beneficios comporta) e 

prácticas culturais (historias, costumes, formas de xestión...). Para que sexa posible 

recoller toda esa información, o alumnado contará  coa axuda de varios veciños/as que 

serán os encargados de explicarlles as súas tradicións, as fontes, a cultura… Ao igual 
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que pasará á hora de facer a gymkana, na que o alumnado deberá ir conversando con 

veciños/as  nos puntos de encontro para que estes lles faciliten a información precisa 

para poder superar todas as probas necesarias para a realización de dita gymkana. 

- Sesión 3: nesta terceira sesión, despois da visita faremos unha revisión conxunta de 

todo o aprendido na sesión anterior. Coa información recollida durante a visita cada 

grupo elaborará un bosquexo dun mapa no que aparezan os puntos máis importantes de 

Rebordechán, localizando cada parte do ciclo da auga dentro da aldea e arredores. Este 

bosquexo ten que incluír tamén elementos que se relacionan ca auga de especial interese 

para cada alumno e que consideren que son tamén recursos de Rebordechán que se 

aproveitan e poderían aproveitar. Unha vez feito o bosquexo proxectaremos sobre o 

encerado dixital un mapa real da aldea que lles servirá como referencia e que utilizarán 

para corrixir o seu bosquexo e pasalo a limpo. 

Ao ser un mapa colaborativo será realizado sobre un rolo de papel continuo, no que, 

ademais de debuxar con lapis o recorrido, poderán incluír diferentes elementos 

recollidos durante a visita (flores, fotografías, debuxos..), que resulten identificativos 

de cada lugar. Esta colaboración tamén posibilita a recolección de tódolos recursos da 

aldea (e ideas de aproveitamento) ó xuntar as perspectivas de todo o alumnado. 

- Sesión 4:  dedicaremos a cuarta sesión completa á elaboración das presentacións de 

forma grupal, resolvendo tamén aquí todas as posibles dúbidas que poidan xurdir. 

Ensinarémoslles a seguir unhas pautas para a elaboración dunha exposición, tales como: 

selección da información importante entre o que se recolleu, esquema da presentación 

e do seu contido, división das partes entre membros do grupo, borrador do que van 

comunicar cada un/unha, aprender o que van comunicar, ensaio da exposición... 

- Sesión 5: nesta última sesión o que se levará a cabo será unha presentación do mapa e 

de todo o traballo realizado á escola. Propoñemos que esta teña lugar no salón de actos 

do propio colexio, onde poderán acudir non soamente as familias do alumnado que 

realizou dito traballo, senón todo o alumnado da escola. Nesta exposición presentarase 

o mapa a toda a comunidade educativa, explicando o alumnado aqueles aspectos 

relacionados co ciclo da auga que puideron recoller en cada unha das localizacións, 

comentando tamén aquelas cuestións que consideren máis relevantes sobre todo o 

aprendido mediante esta proposta. O alumnado presentará tamén os recursos propios da 

aldea e a súa maneira de aproveitamento (detectadas e ideadas), que se abordarán nun 

debate entre todo o alumnado. 
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4.3. AVALIACIÓN 

A avaliación é unha parte fundamental do propio proceso de ensinanza-aprendizaxe, por iso, 

non debe considerarse como unha parte illada da acción didáctica. É importante recoller que 

non só se emprega para avaliar o proceso de aprendizaxe, senón tamén para avaliar o propio 

proceso de ensino. Deste modo, como profesionais do ámbito educativo debemos avaliar ao 

alumnado, a nosa práctica docente e a propia proposta: 

 

• Avaliación do alumnado: 

Avaliaremos aquí os diferentes traballos do alumnado, as cales serán actividades a realizar de 

forma grupal, de maneira autónoma pero guiados en todo momento polas docentes. A 

avaliación destas actividades será individual, aínda que tendo en conta o nivel de cooperación 

de cada grupo de traballo. Coa seguinte rúbrica avaliaremos o produto final elaborado por cada 

grupo nas dúas actividades principais da proposta: o mapa e a exposición oral.  

 

TRABALLO EN GRUPO  
Mellorable (1 punto) Ben / Regular (3 puntos) Moi ben (5 puntos) 

Cooperación 

Discuten ou non 

respectan as ideas dos 

compañeiros/as. Non 

colaboran todos os 

membros do grupo. 

Respéctanse as ideas dos 

compañeiros/as e a 

maioría comprométese a 

colaborar. 

Respecto polas ideas 

dos compañeiros/as. 

Todo o grupo 

colabora e aporta por 

igual. 

Participación 

Participa moi pouco 

ou nada nas tomas de 

decisións e na 

exposición oral. 

Participa pouco nas 

tomas de decisións e na 

exposición oral. 

Achega ideas 

pertinentes ao grupo 

e participa na 

exposición oral. 

PRESENTACIÓN ORAL  
Mellorable (1 punto) Ben / Regular (3 puntos) Moi ben (5 puntos) 

Expresión 

oral 

Frases simples e 

vocabulario escaso. 

Frases elaboradas e 

vocabulario adecuado. 

Frases ben elaboradas 

e vocabulario 

abundante. 

Ortografía e 

gramática 

Moitos erros 

gramaticais e/ou 

ortográficos. 

Algúns erros gramaticais 

e/ou ortográficos. 

Sen erros gramaticais 

e/ou ortográficos. 

Contido 
Moi incompleta e 

pouco relevante. 

Incompleta e pouco 

precisa. 

Completa, precisa, 

concisa e ben 

seleccionada. 

Orixinalidade Nada atractivo. Relativamente atractivo. Moi orixinal. 

Presentación 

oral 

Mal presentado e non 

logra manter o 

interese da audiencia. 

Certos problemas na 

presentación, pero 

mantén o interese da 

audiencia. 

Moi ben presentado e 

mantén o interese da 

audiencia. 

BAREMO PUNTUACIÓN 
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0-15 puntos Mellorable 

15-25 puntos Ben / Regular 

25-35 puntos Moi ben 

 

• Avaliación da labor docente e da nosa proposta: 

Propoñemos que estas sexan avaliadas cubrindo o cuestionario que achegamos a continuación: 

PRÁCTICA DOCENTE 
Non se 

acadou 

Falta de 

recursos 
Mellorable Notable Exitosa 

Xestión adecuada dos incidentes 

sucedidos co grupo durante as 

diferentes actividades realizadas. 

         

Decisións coherentes durante a posta 

en práctica da proposta, en relación 

co previamente establecido. 

         

Consideración das características 

psicoevolutivas da etapa e do grupo. 
         

Motivación do alumnado durante o 

proceso de ensino-aprendizaxe. 
         

Implicación do alumnado na 

realización de cada unha das 

actividades propostas. 

         

Rol de guía no proceso de 

aprendizaxe, promovendo a 

participación activa de todo o 

alumnado. 

         

Acompañamento ao alumnado na 

busca de información. 
         

Contextualización das actividades ao 

alumnado coa finalidade de 

facilitarlles a súa realización. 

         

Transmisión das pautas e do contido 

de forma clara e concisa ao 

alumnado. 

         

Promover o respecto cara os/as 

demais e a escoita activa, tanto dentro 

como fóra da aula. 
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Inclusión e adaptación correcta nas 

actividades ao alumnado con NEAE 

(Necesidades Específicas de Apoio 

Educativo) ou outras dificultades 

xurdidas.  

         

Ter en conta as propostas do 

alumnado durante a posta en práctica 

da mesma. 

         

Conseguir que o alumnado adquira as 

competencias propostas. 
         

 

5. CONCLUSIÓN FINAL  

Somos conscientes da necesidade de aproveitar todos os recursos que nos ofrece a aldea e 

de transmitirlle esta idea ao noso futuro alumnado, amosándolle así todas as posibilidades que 

o mundo rural nos ofrece. A memoria do pobo só seguirá viva se a coñecemos e transmitimos, 

entón, que mellor forma que utilizar o noso oficio para manter xeración a xeración os 

coñecementos do rural? Da man destes coñecementos tamén vai a eliminación de todos os 

prexuízos aínda existentes sobre o mundo rural, proceso no que entendemos que xogan un papel 

clave e fundamental os rapaces e rapazas que actualmente se atopan nos colexios, pois deles/as 

dependerá que se leven a cabo moitos cambios sociais que avoguen por unha sociedade máis 

xusta e equitativa na que se acade unha igualdade real para todas e todos. Sendo conscientes 

destas realidades e participando activamente nelas poderán levar á acción todo o que 

aprenderon da comunidade no seu día a día. Esta reactivación do medio rural é, ó tempo, 

fundamental para construír formas de relación sustentables entre os seres humanos e a natureza, 

reflexionando sobre a xestión dos recursos (dos cales a auga foi un exemplo) de maneira 

respectuosa. 

Ademais, todo o aprendido e vivido da man da cooperativa coa que traballamos permitiunos 

elaborar unha proposta educativa que esperamos sexa viable e útil para o CEIP Plurilingüe 

Manuel Sieiro, centro ao que vai destinada a nosa proposta. Así, coa realización deste proxecto 

fomos verdadeiramente conscientes da realidade complexa e variable que implica unha aula 

multigrao. Ao crear unha determinada proposta debemos ter en conta as características  

psicoevolutivas do alumnado ao que esta se atopa dirixida, así como a clase concreta e as 

necesidades específicas de todos os nenos e nenas que se atopan dentro dela, pois cada neno/a 

ten unha idiosincrasia propia que debemos ter presente. Deste xeito debemos levar a cabo a 

planificación atendendo ás circunstancias do contexto, pois o noso fin é organizar eficazmente 
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este proceso didáctico onde non son poucas as diferentes variables que inflúen e que debemos 

ter en conta na programación do proceso de ensino-aprendizaxe da mellor forma posible.  

Sabemos que ao levar á práctica a nosa proposta nos atoparemos coas dificultades que adoitan 

xurdir nestes casos, observando que todo o alumnado non intervén do mesmo xeito, polo que 

nos atoparemos coa variable da incerteza que debemos ter en conta ao planificar todas as nosas 

propostas e actividades. Por iso queremos finalizar o noso traballo facendo fincapé na 

necesidade de atender á diversidade para así lograr atallar eses problemas e poder garantir unha 

aprendizaxe autónoma e eficaz en todo o noso alumnado. 
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