
O VENTO NO HORIZONTE DAS NOSAS ALDEAS 

Unha unidade didáctica integrada sobre o impacto dos polígonos industriais de 
xeneradores eléctricos 

Comunidade de Saberes e Accións Arredor do Rural 

Esta unidade didáctica integrada é unha proposta da Asociación Rural Contemporánea á Comunidade de Saberes e 
Accións Arredor do Rural, unha iniciativa de GI Esculca e a asociación Avoar. 

Coordinación: Vanesa Castro López (Asociación Rural Contemporánea) e David García Romero (Arredor do Rural / GI 
ESCULCA USC) 

Programación pedagóxica: Sara Marcos Pérez, Lucía Senra Lado, Minia Míguez Gesto, Cristina Varela Portela 

Maquetación: Asociación Rural Contemporánea 

Ilustracións: Minia Míguez Gesto 

Licenza: Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) 



ÍNDICE  

Enlace á descarga do Informe Macroeólicos Galicia: 

https://mapaseolicos.wordpress.com/informe/ 

1. INTRODUCIÓN 3 

1.1. PRESENTACIÓN E XUSTIFICACIÓN 3 

1.2. A QUEN VAI DIRIXIDA ESTA UNIDADE 3 

1.3. TEMPORALIZACIÓN XERAL 4 

2. OBXECTIVOS 4 

2.1. OBXECTIVOS XERAIS 4 

2.2. OBXECTIVOS POR ÁREAS 5 

2.3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS CLAVE 5 

3. SABERES BÁSICOS 6 

3.1. ÁREA: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN DA REALIDADE 6 

3.2. ÁREA:CRECEMENTO EN HARMONÍA 7 

3.3 ÁREA DE DESCUBRIMENTO E EXPLORACIÓN DA CONTORNA 8 

4. METODOLOXÍA E PLANIFICACIÓN XERAL 9 

4.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 10 

5. ACTIVIDADES 10 

5.1. LECTURA “UNHA CARTA PROMETEDORA” 12 

5.2. DE ONDE SAE A ENERXÍA? 13 

5.3. CONTORNAS, REFUXIOS E HABITANTES 14 

5.4. VOAR DE NOITE E VOAR DE DÍA 15 

5.5. BENS DE INTERESE CULTURAL 16 

5.6. AS PAISAXES SONORAS DOS LUGARES 16 

5.7. AS FORMAS DE CONTAMINACIÓN 17 

5.8. AS VIDAS DAS COUSAS. RECICLAR, REPARAR E REUTILIZAR 18 

5.9. ONDE E COMO NOS GUSTARÍA VIVIR? 19 

5.10. ASEMBLEA DE COAVALIACIÓN 19 

6. AVALIACIÓN 19 

6.1. AVALIACIÓN INICIAL 19 

6.2. AVALIACIÓN CONTINUA E FORMATIVA 20 

6.3. COAVALIACIÓN 20 

6.4. AVALIACIÓN FINAL 20 

6.5. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 23 

6.6. PARTICIPACIÓN E DEREITO Á INFORMACIÓN DE NAIS, PAIS OU PERSOAS TITORAS LEGAIS 23

2

https://mapaseolicos.wordpress.com/informe/


1. INTRODUCIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN E XUSTIFICACIÓN 

A presente unidade didáctica integrada “O vento no horizonte das aldeas” articula o desenvolvemento de apredizaxes 
dentro do currículum infantil a través dunha temática de central importancia no presente e con implicacións para o curto e 
medio prazo. Ten como fío conductor a transformación que o territorio está a vivir debido á instalación de parques 
industriais de aeroxeneradores, ligadas ás necesidades da transición ecolóxica. Os saberes (así chamaremos ós 
contidos) e actividades presentes neste documento fomentan aprendizaxes ligadas á contorna social e natural das 
crianzas, así como respecto ao seu crecemento harmónico e capacidade de comunicación en relación co primeiro. A 
perspectiva desta unidade é a de considerar as crianzas como participantes na sociedade, desobxectivizándoas e 
fomentando a súa consciencia e inicial inserción no debate social sobre o presente e o futuro social e ambiental: sobre o 
horizonte das aldeas e cidades nas que viven e que herdarán como entorno de vida e como responsabilidade. A 
articulación destas actividades educativas, ademais, céntrase nos principios pedagóxicos do fomento do 
desenvolvemento integral e da aprendizaxe baseada na experimentación e no xogo. Por último, debe estar presente de 
maneira transversal a idea de paisaxe como referente non só biolóxico, se non cultural, como conformarmos as 
sociedades en interacción coas paisaxes e como a nosa acción serve para coidala en relación de interdependencia/
ecodependencia ou deteriorala dende unha perspectiva produtivista ou depredadora. 

“O vento no horizonte das aldeas” ten como obxectivo xeral a abordaxe compartida coas crianzas das implicacións que 
os proxectos de instalación de xeneración de enerxía eólica teñen nos ecosistemas (consúltese o informe Macroeólicos 
Galicia para información rigorosa), incluindo a súa dimensión biolóxica e social, de maneira que na exploración 
experiencial da temática desenvolvan as competencias e saberes básicos. Perséguese desenvolver a comprensión de 
como a paisaxe e as sociedades se conforman mutuamente e cal pode ser a relación responsable para con esta. Os 
proxectos de produción industrial de enerxía eólica teñen unha enorme relevancia na actualidade e futuro da vida dos 
territorios e das persoas, por iso, ante o feito de que detectamos unha clara desinformación sobre o tema (información 
sesgada e parcial que favorece a opinión pública a favor dos intereses de proxectos eólicos), consideramos de vital 
importancia aproximar ás crianzas á realidade dunha maneira crítica e transversal aos diferentes ámbitos de 
coñecemento e acción que nisto se implican. 

Por todo isto, tal como contempla a normativa, partimos desta situación de aprendizaxe, recollida do contexto natural e 
social das crianzas, para articular arredor dela os diferentes obxectivos, competencias e saberes básicos a abordar na 
etapa. 

1.2. A QUEN VAI DIRIXIDA ESTA UNIDADE 

Este material está preparado pensando como destinatarias principais as crianzas de 3 a 6 anos, especialmente as 
escolarizadas en aulas multigrao. Isto é: de segundo ciclo de educación infantil, que se atopan no momento evolutivo no 
cal adquiriron xa nocións estables dos elementos do mundo e de si mesmas/os e comezan a descubrir novas 
problemáticas, novas dimensións do mundo e das persoas, cuestionándoas e redefiníndoas. Esta etapa é a do xogo 
simbólico, roles e inicio da conceptualización, así como comezan a interesarse polas expresións artísticas. Nela asúmese 
que a maioría das crianzas dominan moitas habilidades motoras grosas como a carreira e o salto, así como un aumento 
da atención sostida con respecto á etapa anterior.  

A nivel afectivo-social, este material educativo aborda unha exploración dos desexos e as necesidades das crianzas 
dunha maneira consciente, planificando accións tanto de fomento da construción colectiva e da consciencia propia como 
de acompañamento por parte das e os docentes ás inquedanzas e necesidades que poidan xurdir do propio proceso de 
descubrimento-desenvolvemento. 

Desde un punto de vista físico, as actividades e acompañamento destas traballan tanto a necesidade de movemento 
como o desenvolvemento da motricidade fina propios do estadio evolutivo do grupo obxectivo. Con todo, a flexibilidade 
deste material educativo ten en conta a educación na diversidade dende un punto de vista transversal, apoiándose na 
filosofía do deseño universal de aprendizaxe, no sentido de buscar que todas as accións educativas sexan accesibles a 
diversas capacidades, especialmente apoiándose nas actividades de resposta aberta e de aprendizaxe cooperativa. 
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Xuntamente, aconséllase traballar con este material dende unha perspectiva multinivel e multigrao, de maneira que as 
crianzas se axuden mutuamente no desenvolvemento das actividades máis complexas. Suxerimos que nos casos nos 
que estes non sexan os agrupamentos habituais das aulas se organicen novos grupos para o traballo con esta unidade. 

Os contextos prioritarios de utilización deste material didáctico son aqueles rurais que son susceptibles de ser afectados 
pola problemática tratada, e que dispoñen dunhas caraterísticas paisaxísticas e sociais con importancia do sector 
agroalimentario e comercial. A razón disto baséase no concepto de infancia como suxeito digno de coñecer e interceder 
na súa realidade ecosocial próxima, así como na pretensión de construír procesos de aprendizaxe interxeracionais e 
comunitarios. As actividades formuladas teñen en conta polo tanto as dúas características da escola rural, a súa 
dimensión territorial (primeiro abordando  problemática desta e logo formulando formas de relación o entorno) como as 
aulas multigrao comúns escolas rurais (como as unitarias, os CRA e os CEP e CEIPS con pouco alumnado). 

Sen ir en detrimento da audiencia prioritaria, búscase tamén a adaptabilidade deste material a contextos urbanos, no 
sentido de fomentar a empatía con territorios diferentes dos que se habitan. Esta unidade didáctica, debido ao seu 
importante foco na experiencia particular das persoas que a utilizan e o seu entorno, presenta as características para que 
ao mesmo tempo interpele a nivel significativo a crianzas de entornos ós que non lles afecta a problemática e permita 
construir consciecia de como si afecta a outros lugares.  

Con todo, o profesorado e a comunidade educativa ampla supoñen tamén destinatarios da unidade didáctica integrada, 
no sentido en que o proceso de descubrimento-cuestionamento-aprendizaxe se formula dende un acompañamento 
coletivo coas crianzas no centro e as persoas adultas acompañando. 

1.3. TEMPORALIZACIÓN XERAL 

Recoméndase que esta unidade didáctica integrada sexa abordada a partir da terceira ou cuarta semana do primeiro 
trimestre, logo dun período introdutorio, a razón de que é un material que pode funcionar como porta a outras unidades 
didácticas debido ao seu énfase na personalización e na aprendizaxe por descubrimento. Xuntamente, o fomento da 
interación entre pares e con outras persoas nas actividades tamén permitirá fomentar un ambiente de aula e na 
comunidade educativa que posibilite unha aprendizaxe interactiva e experiencial. 

Esta unidade didáctica pode ser tratada de forma intensiva durante unha semana, debido ao seu carácter intedisciplinar, 
cubrindo diferentes áreas de aprendizaxe e competencias. 

Non obstante, tamén é posible abordala dunha maneira más extensa no tempo, en cohesión e coordinación con outras 
unidades didácticas, especialmente aquelas que fomenten especialmente as competencias comunicativas e de 
autocoñecemento, de maneira que complementen as diferentes dimensións de aprendizaxe, que están presentes neste 
material mais non son tan centrais. 

En todo caso, estructurarase en tres fases: 

1. Introdutoria: Lectura do álbum ilustrado “unha carta prometedora”. 

2. De desenvolvemento: Realización de actividades que parten do álbum para conectar con diferentes 
tipos de aprendizaxe. Implica observación e seguimento docente. 

3. De peche e autoavaliación: Actividades enfocadas a valorar en común o feito e aprendido e a 
establecer conexións con futuras actividades. 

2. OBXECTIVOS 

2.1. OBXECTIVOS XERAIS 

Esta unidade didáctica ten como obxectivo xeral a abordaxe compartida coas crianzas das implicacións que os proxectos 
de instalación de xeneración de enerxía eólica teñen nos ecosistemas, incluindo a súa dimensión biolóxica e social, de 
maneira que na exploración experiencial da temática desenvolvan as competencias e saberes básicos. Perséguese 
desenvolver a comprensión de como a paisaxe e as sociedades se conforman mutuamente e cal pode ser a relación 
responsable para con esta. 
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Valoraranse as afeccións á vida nos territorios rurais, no ámbito cultural, ambiental, demográfico, agropecuario e social. 
Isto vincúlase á aprendizaxe experiecial e emancipatoria, pensando os procesos de aprendizaxe como aqueles que 
capacitan para participar na sociedade común. Xaquelogo, agárdase iniciar no alumnado unha alfabetización non 
unicamente funcional, se non tamén crítica e emancipatoria, ligando dende etapas temperás a súa aprendizaxe á 
capacidade de participar na sociedade e medio natural nos que viven. 

Concrétanse nos seguintes obxectivos xerais da etapa de educación infantil: 

B. Observar e explorar a súa contorna familiar, natural e social. 

C. Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

E. Relacionarse coas demais persoas en igualdade e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e 
relación social, así como exercitarse no uso da empatía e a resolución pacífica de conflitos, evitando calquera tipo de 
violencia. 

F. Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión. 

G. Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas; na lectura e escritura e no movemento, xesto e ritmo. 

2.2. OBXECTIVOS POR ÁREAS 

Área de Comunicación e Representación da Realidade 

CRR1-Manifestar interese por interactuar en situacións cotiás a través da exploración e do uso do seu repertorio 
comunicativo para expresar as súas necesidades e para responder ás esixencias da contorna. 

CRR2-Interpretar e comprender mensaxes e representacións apoiándose en coñecementos e recursos da súa propia 
experiencia para responder ás demandas da contorna e construír novas aprendizaxes. 

CRR3–Producir mensaxes de maneira eficaz, persoal e creativa utilizando diferentes linguaxes, descubrindo os códigos 
de cada unha delas e explorando as súas posibilidades expresivas para responder a diferentes necesidades 
comunicativas. 

Crecemento e Harmonía 

CH2- Recoñecer, manifestar e regular progresivamente as súas emocións expresando necesidades e sentimentos para 
lograr o benestar emocional e a seguridade afectiva. 

CH4- Establecer interaccións sociais en condicións de igualdade, valorando a importancia da amizade, do respeto e da 
empatía para construír a súa propia identidade baseada en valores democráticos e de respeto aos dereitos humanos. 

Descubrimento e Exploración da Contorna 

DEC1-Identificar as características de materiais, obxectos e coleccións e establecer relacións entre eles, mediante a 
exploración, a manipulación sensorial e o manexo de ferramentas sinxelas e desenvolvemento das destrezas lóxico-
matemáticas para descubrir e crear unha idea cada vez máis complexa do mundo. 

DEC2-Desenvolver, de maneira progresiva, os procedementos do método científico e as destrezas do pensamento 
computacional, a través de procesos de observación e manipulación de obxectos, para iniciarse na interpretación da 
contorna e responder de forma creativa ás situacións e aos retos que se presenten. 

DEC3-Recoñecer elementos e fenómenos da natureza amosando interese polos hábitos que inciden sobre ela para 
apreciar a importancia de uso sostible, o coidado e a conservación da contorna na vida das persoas. 

DEC4-Identificar as características e funcións dos grupos e organizacións da comunidade, aprenciando algúns elementos 
significativos propios da cultura galega como base para a construción da identidade social dende o coñecemento e 
valoración das particularidades do mundo circundante. 

2.3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS CLAVE 

“O Vento no horizonte das aldeas” enfócase dende un punto de vista competencial e contempla o tratamento das 
competencias básicas clave recollido no Decreto 150/2022 do 8 de setembro. Preténdese fomentar xa non a aprendizaxe 
transmisiva e acumulativa, senón a capacitación das crianzas para establecer relacións consigo mesmas e o mundo que 
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as rodea a través do desenvolvemento de competencias básicas que sexan os piares e rumbos da súa apredizaxe 
integral a través da experimetación, participación e aprendizaxe. 

Desta maneira, a presente unidade didáctica integrada está destinada ao fomento de seis das competencias básicas, das 
cales tres teñen un papel nuclear e outras tres un papel de desenvolvemento. 

O fundamento desta proposta enfócase ao desenvovlemento da competencia cidadá (CC) debido a que se enfoca á 
implicación do alumnado nun proceso de toma de consciencia e axencia e á capacitación en destrezas e actitudes para 
formar parte de procesos cívico-sociais. Ponse especial incidencia na importancia da paisaxe nas identidades sociais, a 
mutua formación entre paisaxe e sociedade e a responsabiliadade que esta consciencia debe implicar para o tratamento 
responsable con respecto á paisaxe e as culturas. Esta vai parella da competencia lingüística (CCL), debido a que na 
presente unidade didáctica a aprendizaxe se fai en grande medida a través da conversa exploratoria entre o alumnado e 
co profesorado, así como tamén é clave o desenvolvemento de coñecemento da lingua oral e destrezas para expresar o 
propio punto de vista. Xuntamente, a problemática social a tratar está ligada coa ambiental e co descubrimento científico, 
pola cal a competencia matemática e comptencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería (STEM) está enfocada en todo 
momento a través do descubrimento da contorna natural, a través de coñecementos situados e destrezas para o 
descubrimento científico. Ligado a este carácter de descubrimento científico está a competencia emprendedora (CE), 
debido á énfase que se pon na aprendizaxe activa e experiencial que pretende desenvolver destrezas e actitudes 
relacionadas coa toma de iniciativa e a creatividade. Xuntamente a competencia persoal, social e de aprender a aprender 
(CPSAA) desenvólvese a través dese tratamento creativo e propositivo da realidade ambiental e social, que leva ao 
desenvolvemento de coñecementos, destrezas e actitudes vencelladas a coñecerse como persoa para actuar no social 
dunha maneira propositiva e de aprendizaxe constante. Finalmente, a competencia en conciencia e expresión culturais 
(CCEC) trabállase nos coñecementos desenvolvidos sobre a ligazón entre o entorno sociocultural e ambiental, 
fomentando a consciencia de que a paisaxe funciona como referente e sustento cultural e a nosa acción humana 
modifícaa nunha relación de interdependencia, así como o desenvolvemento de destrezas para exploralo e crear 
productos comunicativos e artísticos e as actitudes referentes ao coidado da identidade e a contorna sociocultural e 
ambiental como interactiva. 

3. SABERES BÁSICOS 

Ao igual que no apartado anterior, os contidos tamén estarán contextualizados no currículo actual da educación infantil na 
Galiza, regulado polo decreto 150/2022 do 8 de setembro. Abarcando as tres áreas curriculares e tratando os seguintes 
bloques en cada unha delas: 

3.1. ÁREA: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN DA REALIDADE 

Bloque 1. Intención e interacción comunicativa 

● Repertorio comunicativo e elementos da comunicación non verbal. 

● Comunicación interpersoal: empatía e asertividade. 

● Convencións sociais do intercambio lingüístico en situacións comunicativas que potencien o respeto e a 
igualdade: atención, escoita activa, quendas de diálogo e alternancia. 

Bloque 2. As linguas e os seus falantes 

● Ampliación do repertorio lingüístico individual 

● Emprego de fórmulas ou expresións que responden ás súas necesidades ou intereses. 

● Fórmulas e expresións de convencións sociais básicas que regulan as relacións interpersoais. 

Bloque 3. Comunicación verbal oral. Comprensión-expresión-diálogo 

● Comprensión de lecturas en voz alta nas dúas linguas cooficiais, como fonte de pracer e aprendizaxe 
compartida. 

● Interpretación da intención comunicativa das mensaxes. 

● Verbalización da secuencia de accións nunha actividade planificada. 
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● Uso progresivo de léxico variado, aumentando a precisión na procura dunha maior estruturación das súas 
frases. 

Bloque 4. Aproximación á linguaxe escrita 

● Identificación dos usos sociais e das funcións da lecutra e da escritura: comunicativa, representativa e lúdico-
creativa. 

● Identificación e representación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais 

Bloque 5. Aproximación á educación literaria 

● Achegamento a textos literarios orais e escritos con contido libre de prexuízos, co fin de contribuír a desenvolver 
valores sobre cultura e paz, dereitos da nena e do neno, igualdade de xénero e diversidade funcional étnico-
cultural. 

● Os contos tradicionais como elemento transmisor de cultura e xerador de debates con relación a estereotipos de 
xénero. 

● Establecemento de vínculos afectivos e lúdicos cos textos literarios. 

● Conversación e diálogos a redor de textos literarios libres de prexuízos e estereotipos sexistas. 

● Escoita atenta de narracións e instrucións lidas por outras persoas. 

Bloque 6. Linguaxe e expresión musical 

● Discriminación de sons e identificación da fonte sonora. 

● Exploración das posibilidades sonoras, expresivas e creativas da voz e do corpo. 

● Achegamento a propostas musicais en distintos formatos: escoitar, cantar, bailar e tocar. 

● Recoñecemento da intención expresiva nas producións musicais e/ou sonoras. 

● Aprecio da escoita musical como fonte de gozo. 

● Respecto polas producións alleas. 

Bloque 7. Linguaxe e expresión plástica e visual. 

● Aproximación aos elementos básicos da experesión plástica, técnicas e procedementos. 

● Intención expresiva das producións plásticas e pictóricas. 

● Respecto cara as producións alleas. 

● Achegamento a diferentes formatos e soportes de expresión plásticos e visuais. 

Bloque 8. Linguaxe e expresión corporal. 

● Exploración das posibilidades comunicativas do propio corpo (cara, postura, ton, xestos…) en actividadds 
individuais e grupais libres de prexuízos e estereotipos sexistas. 

● Aproximación aos xogos de expresión corporal e dramática. 

● Uso do baile e da danza como medios de expresión. 

● Respecto cara ás producións alleas. 

● Vivencia do xesto e do movemento como recursos corporais para a expresión, a comunicación e o intercambio 
afectivo. 

3.2. ÁREA:CRECEMENTO EN HARMONÍA 

Bloque 1. O corpo e o control progresivo deste 

● Exploración e control do corpo, recoñecendo progresivamente as súas características e posibilidades para 
chegar á toma de conciencia do esquema corporal e das súas posibilidades expresivas. 

● Identificación e respecto das diferenzas, así como a aceptación da súa imaxe corporal e da propia identidade. 

● Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación do corpo sexuado. 

● Coñecemento do corpo e da contorna a través dos sentidos e das súas funcións. 

● Participación no xogo como actividade pracenteira e fonte de aprendizaxe. Interiorización paulatina das normas 
de xogo. 
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● Avance e control progresivo da motricidade fina. 

Bloque 2. Equilibrio emocional e desenvolvemento da afectividade 

● Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, vivencias, preferencias e intereses propios e 
das demais persoas. 

● Ferramentas para a identificación, expresión, aceptación e control progresivo das propias emocións, 
sentimentos, vivencias, preferencias e intereses. 

● Estratexias de axuda e colaboración en contextos de xogo e rutinas. 

● Estratexias para desenvolver a seguridade en si mesmo, o recoñecemento das súas posibilidades e a 
asertividade respectuosa cara aos demais. 

● O xogo como ferramenta de exploración persoal. 

● Valoración do traballo ben feito: desenvolvemento inicial de hábitos e actitudes de esforzo, constancia, 
organización, atención e iniciativa. 

● Estratexias para a resolución de conflitos e para o desenvolvemento da resiliencia 

Bloque 3. Hábitos de vida saudable para o autocoidado e o coidado da contorna 

● Recoñecemento das necesidades básicas do corpo. Hixiene, vestido, alimentación, descanso, actividade. 

● Valoración da necesidade de desenvolverse en espazos saudables identificando as condicións que os 
caracterizan. 

● Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

● Hábitos e prácticas sostibles e ecosocialmente responsables relacionadas coa alimentación, coa hixiene, coa 
actividade física, co descanso, co autocoidado e co coidado da contorna. 

● Identificación de situacións perigosas adoptando comportamentos axeitados na prevención de accidentes e 
enfermidades 

● Emprego responsable e axeitado de instrumentos, ferramentas e instalacións para previr accidentes e evitar 
situacións de risco. 

Bloque 4. Interacción socioemocional na contorna. A vida coas demais persoas. 

● Xestión do seu comportamento en función das necesidades das outras persoas e das normas de funcionamento 
do grupo, dereitos, responsabilidades e comportamentos sociais, camiñando progresivamente cara á 
autorregulación das súas accións. 

● Habilidades socioafectivas e de convivencia: comunicación de sentimentos e emocións e pautas básicas de 
convivencia que inclúan o respecto á igualdade e o rexeitamento de calquera tipo de discriminación. 

● Estratexias de autorregulación da conducta. Empatía e respecto. 

● Resolución de conflitos xurdidos nas interaccións sociais. 

● A amizade como valor, así como elemento protector, de prevención da violencia e de desenvolvemento da 
cultura da paz. 

● Potenciación do xogo como elemento común a tódalas culturas. 

● Xogo simbólico. Observación, imitación e representación de persoas, personaxes e situacións. Estereotipos e 
prexuizos. 

3.3 ÁREA DE DESCUBRIMENTO E EXPLORACIÓN DA CONTORNA  

Bloque 1. Diálogo corporal coa contorna. Exploración creativa de obxectos, materiais e espazos. 

● Obxectos e materiais. Interese, curiosidade e actitude de respecto durante a súa exploración. 

● Identificación das calidades ou atributos dos obxectos. Relacións de orde, correspondencia, clasificación e 
comparación. 

● Construción de nocións espaciais básicas en relación co propio corpo, cos obxectos e coas accións, tanto en 
repouso coma en movemento. 
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● Adquisición do concepto de tempo nas actividades cotiás e a súa organización: antes-despois, día-noite, 
estacións,ciclos, calendario… 

Bloque 2. Experimentación na contorna. Curiosidade, pensamento científico e creatividade. 

● Pautas para a indagación na contorna: interese, curiosidade, abraio, cuestionamento e desexos de 
coñecemento. 

● Estratexias de construción de novos coñecementos: relacións e conexións entre o coñecido e o novo, entre 
experiencias previas e novas; estrutura e soporte e interaccións de calidade coas persoas adultas, cos iguais e 
coa contorna. 

● Modelo de control de variables. Estratexias e técnicas de investigación: ensaio-erro, observación, 
experimentación, formulación e comprobación de hipóteses, realización de preguntas, manexo e procura en 
distintas fontes de información. 

● Estratexias para propoñer solucións: creatividade, diálogo, imaxinación e descubrimento. 

● Coavaliación do proceso e dos resultados. Achados, verificación e conclusións. 

● Relacións causa-efecto na manipulación de obxectos. 

● Resolución de situacións problemáticas empregando diferentes magnitudes. 

Bloque 3. Indagación no medio físico e natural. Coidado, valoración e respecto 

● Experimentación de accións cos elementos naturais: auga, terra, aire. Características e comportamento. 

● Influencia das accións das persoas no medio físico e natural e no cambio climático. 

● Relacións causa-efecto dos fenómenos naturais e da acción humana sobre o medio: incendios, inundacións, 
extincións, prácticas non sostibles 

● Sustentabilidade, enerxías limpas e naturais. 

● Identificación de fenómenos naturais: identificación e repercusión na vida das persoas. 

● Os seres vivos e as súas características. 

● A relación dos seres humanos cos animais. 

● Respecto e empatía polos seres vivos e polos recursos naturais. 

Bloque 4. Descubrimento e participación na contorna social. Relacións, servizos e actividades culturais 

● A familia e os distintos modelos familiares. A súa estrutura e os seus membros. 

● A escola. 

● O barrio e o concello: servizos, características e funcións. 

● Valoración de profesións e servizos da comunidade desde unha perspectiva de xénero. 

● Actitudes de respecto cara ás manifestacións culturais da súa contorna próxima. 

● Patrimonio e persoas relevantes da cultura galega. 

4. METODOLOXÍA E PLANIFICACIÓN XERAL 

O desenvolvemento do proxecto levará a cabo unha metodoloxía de carácter activo e significativo, para o que será 
necesario levar a cabo varias accións en relación ao modelo de intervención docente que se detalla no xeral do informe, 
especialmente no propio deseño da proposta e no apartado de avaliación. Por outra banda, a idea de fomentar a 
interación entre pares e con outras persoas nas actividades tamén permitirá fomentar un ambiente de aula e na 
comunidade educativa que posibilite unha aprendizaxe interactiva e experiencial. 

Por outra banda, cabe destacar que a idea de que a maioría dos materiais do proxecto sexan, na medida do posible, de 
corte natural, reciclado e desestrututrado, garda coherencia cos principios do proxecto e tamén cos valores de 
sustentabilidade e responsabilidade ambiental. 
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Con respecto aos agrupamentos, mudarán en función da acción. Neste sentido, haberá cuestións que se realizarán en 
gran grupo (como as postas en común, a posible saída, a investigación das diferentes paisaxes sonoras, etc.), outras 
serán en pequeno grupo (como as creacións dos niños de morcego) e outras individuais (como os debuxos). 

Xuntamente, esta unidade está destinada a traballar dende unha perspectiva multinivel e multigrao, de maneira que as 
crianzas se axuden mutuamente no desenvolvemento das actividades máis complexas. Esta é xa a realidade de moitas 
aulas do medio rural, mais, de non ser o caso, suxerimos que para esta unidade se cambien os grupos de traballo de 
maneira que se poida dar traballo conxunto entre os diferentes cursos de infantil. Se isto non é posible, convidamos ás 
mestras e mestres de grupos máis iniciais que modifiquen as actividades segundo as súas necesidades atendendo á 
flexibilidade xa nomeada. 

Por último, cómpre clarexar que deberán ser primordiais os principios de flexibilidade e adaptabilidade ao contexto en 
todo momento: tanto nos tempos, como nos materiais, os agrupamentos ou a secuencia de actividades. 

4.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

● Esta unidade didáctica integrada ten inspiración no deseño universal de aprendizaxe, articulando actividades 
educativas de orientación globalizada e transversal, nas cales a participación está mediada por diversas 
capacidades e competencias e as solucións son abertas, de maneira que poden adaptarse a diferentes niveis e 
estilos de execución e aprendizaxe. 

● Con atención específica á diversidade cultural, este documento atende ás experiencias das propias crianzas 
sobre a súa relación coa contorna, que sen dúbida mostrarán diferencias culturais entre o alumnado. Esta 
conversa debe ser mediada de maneira inclusiva, sen identificar unhas prácticas culturais (de manexo de 
territorio, valores…) como “nosas” e outras como “deles”, se non identificando como propias todas aquelas 
referencias culturais do alumando da aula e promovendo o diálogo e modificación mutua das prácticas para a 
sustentabilidade e a xustiza (obxectivos pedagóxicos fundamentais desta unidade) de maneira que se fomente a 
interculturalidade tamén como forma de acadar ditos obxectivos. 

● O equipo docente levará a cabo unha pauta de observación para detectar posibles necesidades específicas e 
barreiras de aprendizaxe no desenvolvemento da unidade, levando conta nas súas notas docentes das posibles 
necesidades de cambios ou adaptacións no desenvolvemento das actividades. 

● Nas conversas sobre as necesidades ecosociais, promoverase no alumnado a consciencia sobre as 
necesidades diversas entre elas e eles, tendo sempre en conta que a xestión ecolóxica do territorio debe ser 
inclusiva e xusta.  

● A participación en grande grupo é moi importante nesta unidade didáctica integrada, de maneira que o 
profesorado debe coñecer a capacidade e estilo do alumnado e atender ás necesidades específicas que poidan 
existir, demandando apoios doutro profesorado e alumnado de ser necesario. 

● A coordinación con outras/os profesionais buscará a inclusión, de maneira que se presten os apoios, guías e 
instrumentos necesarios para a participación conxunta do alumnado (instrumentos de comunicación 
aumentativa, acompañamento de máis adultos, xestión dos tempos de actividade…) 

● En todo caso, no momento de aplicación directa das actividades, deberase atender ao apoio entre pares, de 
maneira que se produza unha aprendizaxe mutlidireccional e se facilite a participación de alumnado con 
necesidades educativas especiais apoiadas polo grupo.  

5. ACTIVIDADES 

Actuacións que contribúen aos procesos de ensino-aprendizaxe. 

Podemos distinguir entre tres tipos de actividades: de introdución, de desenvolvemento e de peche. Ademais, dentro das 
actividades de desenvolvemento e de peche atopamos diversos bloques. 
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Ademais, todas estas actividades atopan relación directa cos obxectivos didácticos citados ao comezo deste punto do 
informe. Na seguinte táboa amósase o tratamento destes nas diferentes dinámicas educativas. 

Táboa 2. Secuencia de actividades e obxectivos didácticos específicos 

1. ACTIVIDADES DE 
INRODUCIÓN

A1. Lectura de “Unha carta prometedora”.

2. ACTIVIDADES DE 
DESENVOLVEMENTO

Bloque 1. Enerxía. A2. De onde sae a enerxía?

Bloque 2. Biodiversidade, flora e 
fauna.

A3. Contornos, 
refuxios e habitantes. 

A4. Voar de noite e voar de día.

Bloque 3. Lugares e paisaxes. A5. Bens de Interese Cultural. A6. 
As paisaxes sonoras dos lugares.

Bloque 4. Contaminación e 
reciclaxe.

A7. As formas de contaminación.

3. ACTIVIDADES DE PECHE Bloque 1. Que podemos facer 
nós?

A8. As vidas das 
cousas. Reciclaxe. 

A9. Onde e como nos gustaría 
vivir?

Bloque 2. Reflexión final. A10. Asemblea de coavaliación.

Obxectivos específicos A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

CRR1-Manifestar interese por 
interactuar en situacións cotiás a 
través da exploración e do uso do seu 
repertorio comunicativo para expresar 
as súas necesidades e para 
responder ás esixencias da contorna.

CRR2-Interpretar e comprender 
mensaxes e representacións 
apoiándose en coñecementos e 
recursos da súa propia experiencia 
para responder ás demandas da 
contorna e construír novas 
aprendizaxes.

CRR3–Producir mensaxes de maneira 
eficaz, persoal e creativa utilizando 
diferentes linguaxes, descubrindo os 
códigos de cada unha delas e 
explorando as súas posibilidades 
expresivas para responder a 
diferentes necesidades comunicativas

CH2- Recoñecer, manifestar e regular 
progresivamente as súas emocións 
expresando necesidades e 
sentimentos para lograr o benestar 
emocional e a seguridade afectiva. 
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5.1. LECTURA “UNHA CARTA PROMETEDORA” 

● Tipo:  Actividade de introdución. 

● Esta primeira actividade consiste en facer unha lectura en gran grupo do álbum “Unha carta prometedora” 

● Agrupamento: Gran grupo. 

● Recursos materiais: Álbum “Unha carta prometedora”.  

● Recursos espaciais: Espazo amplo exterior ou interior, con lugares cómodos para a escoita da lectura e sen 
ruídos que interfiran na dinámica. 

● Estrutura da narración 

○ Inicio: Aquilo que nos dá pracer no noso entorno e supón referente cultural. 

CH4- Establecer interaccións sociais 
en condicións de igualdade, valorando 
a importancia da amizade, do respeto 
e da empatía para construír a súa 
propia identidade baseada en valores 
democráticos e de respeto aos 
dereitos humanos.

DEC1-Identificar as caracteríasticas 
de materiais, obxectos e coleccións e 
establecer relacións entre eles, 
mediante a exploración, a 
manipulación sensorial e o manexo de 
ferramentas sinxelas para descubrir e 
crear unha idea cada vez máis 
complexa do mundo desenvolvendo 
as destrezas lóxico-matemáticas.

DEC2-Desenvolver, de maneira 
progresiva, os procedementos do 
método científico e as destrezas do 
pensamento computacional, a través 
de procesos de observación e 
manipulación de obxectos, para 
iniciarse na interpretación da contorna 
e responder de forma creativa ás 
situacións e aos retos que se 
presenten. 

DEC3-Recoñecer elementos e 
fenómenos da natureza amosando 
interese polos hábitos que inciden 
sobre ela para apreciar a importancia 
de uso sostible, o coidado e a 
conservación da contorna na vida das 
persoas. 

DEC4-Identificar as características e 
funcións dos grupos e organizacións 
da comunidade, apreciando algúns 
elementos significativos propios da 
cultura galega como base para a 
construción da identidcade social 
dende o coñecemento e valoración 
das particularidades do mundo 
circundante.
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○ Nó 1: A proposta da carta que nos promete todo dende unha postura case máxica. 

○ Nó 2: Ao chegar o macroparque desaparece o que nos dá pracer e os referentes paisaxísticos da 
cultura (paxaros, auga,…). 

○ Nó 3: Ademais desaparecen outras cousas das que non eramos conscientes (servizos ecosistémicos, 
veñen conflitos sociais…). 

○ Desenlace: Perspectiva de alternativas? Como actuar na paisaxe de maneira responsable para 
restituíla? 

5.2. DE ONDE SAE A ENERXÍA? 

Tipo: actividade de desenvolvemento. 

5.2.1 Conversa: Esta actividade vai servir como pretexto para introducir as seguintes de forma contextualizada. Isto é, 
tendo en conta que o núcleo de análise son as implicacións e o impacto que un parque macroeólico xeran nunha 
contorna a nivel físico, natural, social e cultural. 

Así, utilizando como punto de partida a lectura e as ilustracións do álbum, comezaremos facendo unha choiva de ideas 
sobre as diferentes formas de captar enerxía. Para incentivar e guiar estas ideas, poden ser interesantes preguntas como 
“as persoas de onde collemos a enerxía?”, “e as plantas?”, “e as máquinas?”, “con que podemos producir enerxía 
eléctrica? coñecedes algunha forma?”. Desta forma, introduciremos, partindo do contexto máis achegado ás crianzas (o 
“eu”), as diferentes forrmas de enerxía. 

Agrupamento: gran grupo. 

Recursos materiais: Álbum “Unha carta prometedora”, soporte de escritura (lousa, encerado ou papel) e material de 
escritura (lapis, xiz ou rotulador). 

Recursos espaciais: espazo amplo. 

5.2.2 Experimentos: A segunda parte da actividade será facer un pequeno experimento que poña todo isto en práctica. 
Neste caso, dependendo dos recursos do contexto, podería optarse por dúas variantes: facer un pequeno muíño de 
vento ou un pequeno muíño de auga. 

- Muíño de vento. Construír, cun pau, unha cartolina e un pasador, un pequeno muíño de vento que permita 
experimentar o funcionamento dun aeroxerador. 

● Como atopamos na seguinte explicación:  

https://drive.google.com/file/d/109gr0nUgzJU6-BhdcibU-_K31fyb-8vL/view?usp=sharing  

Extraído de López González, X. e García, X.M. (2002) Os xoguetes esquecidos. A nosa terra. 

- Muíño de auga. Construír un muíño de auga cuns paus e facelo xirar nun pequeno regato para ver como se move 
grazas á forza da auga. 

● Atopamos unha opción que debería ser fabricada por unha persoa adulta: https://www.lingua.gal/o-galego/
promovelo/recursos/_/contido_453/xoguetes-
tradicionais-ouvirmos 

● Tamén, se preparamos as pezas previamente, 
as crianzas poden elaborar muíños con 
bugallos, paus e aspas feitas de cortiza ou 
anacos de piña:  

https://drive.google.com/file/d/
108NiKKTv8jrcNKjbujNwky4FudNlLeW-/view?
usp=sharing  

Extraído de López González, X. e García, X.M. (2002) Os 
xoguetes esquecidos. A nosa terra. 
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5.3. CONTORNAS, REFUXIOS E HABITANTES 

Tipo: actividade de desenvolvemento. 

5.3.1. Nas ilustracións do álbum aparecen diferentes seres, que viven en lugares próximos e conectados entre si. No 
camiño de Xes, podemos diferenciar tres lugares onde habitar (vivir): o aire, a terra e a auga. 

Así, esta terceira actividade xirará entorno aos diferentes hábitats naturais e aos seres que neles desenvolven a súa vida. 
Para familiarizarnos con isto, faremos unha primeira asemblea a modo de choiva de ideas na que vaian saíndo diferentes 
animais presentes no álbum. 

Despois, para recalcar a diferenciación entre a terra, o mar/río e o aire, farase unha dinámica motriz que consistirá en 
establecer tres territorios no chan e ir movéndonos dun a outro segundo o animal que se pronuncie en alto. Para facilitar 
esta dinámica, se así o precisan as crianzas, poderanse marcar os diferentes lugares de forma gráfica. 

Agrupamento: gran grupo. 

Recursos espaciais: espazo amplo. 

Despois disto, falarase dos refuxios. Onde nos refuxiamos as persoas? e os caracois? os paxaros?... Así, esta segunda 
parte da actividade consiste en ir fóra investigar o contorno natural da escola e procurar refuxios. 

5.3.2. Tras esta busca, voltaremos á aula e faremos un obradoiro de niños de paxaros, que serán introducidos como tema 
na acción anterior. Ademais, profundizaremos aquí sobre as rutas migratorias e reflexionaremos no impacto que poden 
ter a acción humana –e os eólicos– nos refuxios animais. 

Propoñemos tres maneiras diferentes de elaboración de niños: 

● Enredar fieitos ou outras follas como vemos nas seguintes ilustracións: 

Comezamos con dous paus de fieito limpos postos en cruz, e logo con outro pau limpo imos pasando alternativamente 
por abaixo e por riba dos paus da cruz: 
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Repite a mesma operación con un ou outros dous paus arredor para ter unha base. 

Estes pasos son complexos para as crianzas, que poderán comezar a colaborar a partir dos seguintes, que consisten en 
ir enleando as follas dos fieitos dentro e arredor da estrutura inicial.  Pode facerse dunha maneira moi caótica, sempre e 
cando queden agarrados polos primeiros paus, siga favorecendo a estrutura circular, e non queden ocos moi grandes. 

Cando xa esté avanzado, dáselle fondo presionando polo medio, e séguese a enlear. 

● Elaboralos con láminas de madeira ou conglomerado seguindo o seguinte esquema. 

Deberán pegarse as diferentes partes con cola de contacto e finalmente insertar o pau ou cilindro onde se sinala a cruz, 
de maneira que quede un anaco dentro e outro fóra. 

 

● Especialmente interesante é a proposta do blogue escola imaxinada:  

https://www.escolaimaxinada.com/post/microproxecto-os-ni%C3%B1os-dos-paxaros 

O obradoiro de niños de paxaros levarase a cabo con dous materiais naturais: pólas de árbores caídas no exterior –como 
as que apañan os paxaros– e barro. 

Agrupamento: En gran grupo ou facendo pequenos grupos de traballo. 

Recursos materiais: barro, pólas. 

Recursos espaciais: espazo amplo con mesas, exterior da escola. 

5.4. VOAR DE NOITE E VOAR DE DÍA 

Tipo: actividade de desenvolvemento. 

No álbum apréciase a presencia de seres tanto durante a noite como durante o día. Esta actividade reparará nisto e 
centrarase nos morcegos. Así, reflexionarase sobre o ataque aos seus refuxios que produce a acción humana. Para isto, 
faranse dúas accións. 

5.4.1. A primeira consiste nunha adaptación do xogo das cadeiras. Cada crianza será un morcego e cada cadeira, un 
refuxio. O xogo consistirá en moverse a redor das cadeiras mentres soa unha música e, cando esta pare, tentar 
conseguir un lugar onde refuxiarse. A complicación disto sitúase en que en cada rolda unha cadeira será eliminada, o que 
producirá que cada vez sexa máis difícil conseguir unha. Neste plano, ninguén será eliminado, senón que todas as 
crianzas participarán durante todo o xogo. Esta dinámica servirá para poñernos na pel dos morcegos e facilitar a empatía 
coa problemática. 
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Agrupamento: gran grupo. 

Recursos espaciais: espazo amplo. 

Recursos materiais: unha cadeira por participante, reprodutor musical.  

5.4.2. A segunda parte da actividade consistirá en fabricar un refuxio para morcegos que poida ficar na escola, nalgunha 
árbore do exterior. Para isto poderemos apañar restos de madeira das casas, de ser isto posible e en base á compoñente 
ecolóxica que trae este aproveitamento, e mesmo contar coas familias para facer un obradoiro colaborativo na escola. 

Adxúntase a continuación un vídeo onde se explica o proceso: https://youtu.be/cUC0Fwn09lA 

Poderíanse facer varios para organizar o traballo en pequenos grupos, partindo dende a realización do bosquexo até a 
súa materialización. 

Agrupamento: pequenos grupos. 

Recursos espaciais: espazo amplo con mesas. 

Recursos materiais: material de carpintería, madeira, mesas, papel, material de escritura. 

5.5. BENS DE INTERESE CULTURAL 

Tipo: actividade de desenvolvemento. 

Conectando coa actividade anterior, voltaremos á idea dos refuxios humanos: as vilas, as cidades ou as aldeas. Así, 
pensaremos naquelas cousas que caracterizan a nosa contorna: “hai algún lugar interesante ou ao que lle teñamos un 
aprecio especial? cales poden ser os espazos especiais da aldea de Xes? como influiría ter un eólico preto do noso lugar 
apreciado?” 

Para afondar un pouco nesta posta en valor, farase unha exposición artística dos nosos lugares especiais. De ser posible, 
optarase polo debuxo de observación permitido grazas a unha saída a un ou varios destes lugares, ou ben a través 
dunha visita virtual co Google Earth dende a aula. Suxerimos o visionado deste vídeo elaborado por Rural 
Contemporánea, que fai unha representación virtual de como as instalacións de aeroxeradores se verán en diferentes 
lugares, co cal podemos ver ben a comparación.https://youtu.be/aj0GstA599o  

Este vídeo pode ser longo e complexo para as crianzas, polo cal aconsellamos escoller os momentos que amosar e 
acompañar cunha explicación do que están a ver. 

Nesta actividade débese poñer énfase no feito de que a paisaxe é posibilitadora dos refuxios e das maneiras de vida 
humana en xeral, e que serve tamén de referente para aquilo co que nos identificamos. A paisaxe “fainos” da mesma 
maneira que nós facemos a paisaxe. 

Agrupamento: gran grupo. 

Recursos espaciais: espazo amplo onde poder estar sentados en roda 

Recursos materiais: rectángulos de cartrón para facer de base para o debuxo de observación (1 por crianza), carbóns, 
láminas, (ordenador). 

5.6. AS PAISAXES SONORAS DOS LUGARES 

Tipo: Actividade de desenvolvemento. 

Esta actividade ten como obxectivo reflexionar sobre o impacto sonoro. Para iso, en gran grupo, repararemos sobre os 
sons que hai na contorna e reproducirémolos coas nosas voces, repartindo os diferentes elementos a representar entre 
as participantes. De seguido, farase o mesmo mais reparando nas mudanzas que pode traer consigo a presenza dun 
eólico. Ambos os procesos serán rexistrados a nivel sonoro para poder despois contrastar as diferenzas. Ademais, 
seguirase a utilizar como pretexto para esta actividade o álbum ilustrado, do que poderemos inducir diferentes sons 

presentes grazas ás ilustracións. 

Da mesma maneira que na anterior, nesta actividade poñerase énfase na importancia da paisaxe para como vemos e 
conformamos a vida, por exemplo destacando o agradable ou desagradable dunhas e outras sons, o feito de que 
algunhas acompañan e outras invaden, ou sinalando que as creacións artísticas parten inicialmente dos sons que a 
natureza prové. 
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Agrupamento: Gran grupo ou ben distribuíndo entre pequenos grupos diferentes sons. 

Recursos espaciais: espazo amplo onde poder estar sentadas en roda. 

5.7. AS FORMAS DE CONTAMINACIÓN 

Tipo: actividade de desenvolvemento. 

Os refuxios son algo que fai falla coidar moito, como coidamos das nosas casas e os nosos patios. Os hábitats son 
tamén a nosa casa pero máis ao grande; son tamén a casa de moitos outros seres. Hai cousas que os poñen en perigo, 
ás cales chamamos contaminación: verter lixo, facer demasiado ruido, deslumbrar… Nesta actividade reflexionaremos 
sobre todo iso. 

Para isto, fixarémonos nas imaxes do álbum para reparar nos efectos contaminantes que se produciron: “Que cousas 
cambiaron? Como pensas que lle afecta aos seres que nela viven?” 

Logo, entre todo o grupo, debuxaranse os diferentes seres e farase unha maqueta onde haxa auga, terra e aire. A 
maqueta irá soportando modificacións derivadas da contaminación, até que haxa que quitar os seres vivos porque xa non 
poden vivir aí. Sinalarase tamén como ese cambio afecta nas actividades cotiás das persoas e naquelas cousas das que 
poden ou non obter pracer ou desfrute, e como o cambio na paisaxe cambia o que podemos/queremos facer. 

Exemplo de maqueta feita con plastelina: 

17



Exemplos de recortables para maqueta, logo de que as crianzas os debuxen: 

Para rematar a actividade, tentaremos revertir a situación: “Que necesitamos facer para que volten? Facemos refuxios? 
Limpamos?” 

Agrupamentos: Gran grupo / ou ben distribuindo os diferentes recunchos da maqueta entre pequenos grupos.  

Recursos materiais: materiais de refugallo e naturais para facer a maqueta, animais de xoguete/pintados nun anaco de 
papel. 

5.8. AS VIDAS DAS COUSAS. RECICLAR, REPARAR E REUTILIZAR 

Tipo: actividade de desenvolvemento. 

Esta nova dinámica pretende facer reflexionar que pasa cos xeneradores eólicos unha vez xa non funcionan. Con isto 
poderemos falar sobre a vida útil das cousas en xeral e sobre como actuar fronte a esta realidade. 

Para isto, é interesante unha lectura complementaria: Novos amigos de Tomi Ungerer (2018), que nos axudará a ver 
posibilidades sobre as segundas vidas das cousas.  
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Deste xeito, a actividade traerá consigo un obradoiro de creación plástica a partir de materiais de refugallo, que pode 
implicar tanto exemplos en dúas coma en tres dimensións.  

Unha proposta que pode ser interesante é que fagan outras propostas da última páxina do libro, isto é: como transformar 
ese eólico que se deixou de utilizar. Elementos que deixamos á creatividade de crianzas e docentes. 

Agrupamentos: gran grupo e individual. 

Recursos materiais: material de refugallo, fita adhesiva, grampas, tesouras etc.  

Recursos espaciais: espazo con mesas. 

5.9. ONDE E COMO NOS GUSTARÍA VIVIR? 

Tipo: actividade de desenvolvemento. (e conclusións/peche) 

Esta actividade conecta con todas as aprendizaxes e experiencias anteriores para reflexionar sobre o lugar e as 
condicións nas que nos gustaría vivir. Para isto, faranse uns debuxos que reflictan as ideas das crianzas. Tras a 
manipulación docente, estes proxectaranse de forma audivisual cunha voz en off das crianzas expresando oralmente as 
súas reflexións. Incidirase na importancia da acción humana respecto dos lugares nos que queremos vivir. Os “paraísos” 
non se dan de forma espontánea, se non que temos responsabilidade en conformalos e/ou coidalos. 

Como colofón desta unidade didáctica integrada, suxírese organizar un visionado do resultado planificado polas crianzas: 
elaborar entradas, cartaces para a escola etc.; e, de ser posible, convidar a outros axentes educativos a formar parte da 
proxección. 

Agrupamentos: individual e gran grupo. 

Recursos materiais: láminas, material de debuxo, gravadora, ordenador con editor de vídeo, cámara fotográfica. 

Recursos espaciais: aula, espazo amplo con proxector e cadeiras. 

5.10. ASEMBLEA DE COAVALIACIÓN 

Tipo: actividade de peche. 

Esta actividade final conecta xa coa avaliación do proxecto. Neste última asemblea reflexionaremos sobre o aprendido, 
sobre as conclusións sacadas e sobre o camiño andando. Algunhas preguntas guía poden ser: “que aprendemos? que foi 
o que máis desfrutamos? o que máis nos sorprendeu? tivemos algunha dificultade? cambiariamos algo na forma de facer 
as actividades?” 

Nesta asemblea será o alumnado o protagonista e a persoa docente terá que levar a cabo unha escoita especialmente 
activa para recoller a maior cantidade de información posible e tela en conta para futuras experiencias. 

As temáticas desta asemblea deben estar abertas a como o traballo se desenvolveu en cada caso, que será moi 
diferente posto que as crianzas deben ser as protagonistas e debe falarse de aquilo que lles interesou e aconteceu. Con 
todo, suxerimos, se se da a oportunidade, falar de temas relativos á responsabilidade para coa paisaxe e os seus 
desexos de futuro, máis alá de por suposto atender ao que teñen que dicir respecto da unidade. 

Agrupamentos: gran grupo. 

Recursos espaciais: zona ampla. 

6. AVALIACIÓN 

6.1. AVALIACIÓN INICIAL 

No referido á avaliación, formúlanse varias vías. A primeira ten que ver coa identificación do punto de partida das crianzas 
e sitúase nas sesións iniciáticas. A finalidade disto xustifícase na necesidade de ir adaptando as propostas e a propia 
intervención diaria, materializada até no máis sinxelo: a forma de comunicarse co alumnado. Neste sentido, será acaído 
sempre tomar en consideración a ausencia ou presencia de experiencias ou ideas previas, así como a diversidade 
cultural e funcional. 
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Esta avaliación elaborarase coa información procedente do coñecemento previo sobre o alumnado, así como a través da 
actividade introdutoria. 

6.2. AVALIACIÓN CONTINUA E FORMATIVA 

Por outra banda, será imprescindible ir levando un seguimento continuo ao longo do proxecto centrado nas cuestións 
máis humanas, creativas e afectivas: a comodidade, o grao de experimentación e participación, a dinámica de grupo, as 
motivacións e intereses que vaian xurdindo, etc. Todo isto será indispensábel para ir axustando as diferentes accións ás 
características e necesidades do grupo e ir intervindo nas posibles problemáticas en detrimento de mellorar a experiencia 
e asegurar o conforto e a seguridade emocional da infancia durante o proceso.  

Esta avaliación levarase a cabo mediante a observación directa e sistemática do equipo docente e tomando como 
referencia os obxectivos xerais e espefícifos. 

6.3. COAVALIACIÓN 

Coincide coa última actividade de peche e consiste na valoración compartida co alumnado do traballo e aprendizaxe 
elaborado conxuntamente. Para levala a cabo, utilizaranse materiais específicos que faciliten a expresión de 
aprendizaxes desenvolvidos, satisfacción persoal coa actividade e vontade de seguir aprendendo por parte do alumnado. 

6.4. AVALIACIÓN FINAL 

Formúlase en forma de rúbrica para avaliar a consecución ou non dos diferentes obxectivos didácticos expresados neste 
mesmo informe. A rúbrica terá tamén en conta os criterios de avaliación regulados no actual currículo da Comunidade 
Autónoma de Galicia regulado polo Decreto 150/2022 do 8 de setembro, que se concretarán en diferentes indicadores de 
logro observables, recollidos no Anexo II, (Currículo das áreas), de dito documento. Ademais, esta avaliación será xeral 
para todo o grupo por motivos de loxística pero considerará tamén un espazo para posibles anotacións individualizadas 
que poidan ser acaídas. Non obstante, a avaliación máis individual do alumnado corresponderá ao seguimento que vaia 
facendo a docencia a nivel de desenvolvemento integral ao longo do curso. 

Táboas de avaliación curriculares 

Obxectivos 
específicos

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN Escala de 
valoración

1 2 3

CRR1 Participa de maneira activa e axustada, espontánea e respectuosa 
coas diferenzas individuais en situacións comunicativas de diverso 
tipo

   

Percibe, identifica e discrimina sons da lingua aumentando o seu 
repertorio comunicativo e adquirindo progresivamente unha maior 
precisión.

CRR2 Interpreta as mensaxes transmitidas mediante representacións ou 
manifestacións artísticas, tamén en formato dixital, recoñecendo a 
intencionalidade do emisor e amosando unha actitude curiosa e 
responsable.
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Relaciónase coas demais persoas a través da fala empregando as 
expresións de convencións sociais básicas que regulan as 
relacións interpersoais.

Interpreta de forma eficaz as mensaxes e as intencións 
comunicativas dos demais.

CRR3 Expresar emocións, ideas e pensamentos a través de 
manifestacións artísticas e culturais, gozando do proceso creativo

   

Fai un uso funcional da linguaxe oral aumentando o seu repertorio 
lingüístico e construíndo progresivamente un discurso máis eficaz, 
organizado e coherente en contextos formais e informais.

Valora as producións dos demais de forma crítica, respectuosa e 
empática.

CH2 Identifica e expresa as súas necesidades e sentimentos axustando 
progresivamente o control das súas emocións.

Ofrece e pide axuda en situacións cotiás valorando os beneficios 
da cooperación e da axuda entre iguais.

Expresa inquedanzas, gustos e preferencias amosando 
satisfacción e seguridade sobre os logros conseguidos

CH4 Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando 
positivamente a diversidade.

   

Participa con iniciativa en xogos e actividades colectivas 
relacionándose con outras persoas con actitudes de afecto e 
empatía, aceptando as diferenzas individuais e evitando todo tipo 
de discriminación.

Relaciónase de maneira asertiva, con tolerancia e eficacia coas 
persoas coas que interacciona nas súas rutinas diarias e nas súas 
actividades cotiás.

Participa activamente en actividades relacionadas coa reflexión 
sobre as normas sociais que regulan a convivencia e promoven 
valores como o respecto á diversidade e o trato non discriminatorio 
cara ás persoas.

Desenvolve destrezas e habilidades para a xestión de conflitos de 
forma positiva propoñendo alternativas creativas e tendo en conta 
o criterio doutras persoas.

DEC1 Establece distintas relacións entre os obxectos a partir das súas 
calidades ou atributos amosando curiosidade e interese

Sitúase axeitadamente nos espazos habituais, tanto en repouso 
coma en movemento, aplicando os seus coñecementos das 
nocións espaciais básicas e xogando co propio corpo e con 
obxectos

Recoñece e utiliza as nocións temporais básicas ordenando 
temporalmente feitos referidos á súa propia vida e accións cotiás.

DEC2 Aplica estratexias para canalizar a frustración ante as dificultades 
ou os problemas.

   

Expón hipóteses acerca do comportamento de certos elementos 
ou materiais verificándoos a través da manipulación e da 
actuación sobre eles.
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Participa en proxectos empregando dinámicas e estruturas 
cooperativas, compartindo e valorando opinións propias e alleas e 
expresando conclusións persoais a partir delas.

DEC3 Mostra unha actitude de respecto e coidado cara ao medio natural 
identificando o impacto dalgunhas accións humanas sobre el

Establece relacións causa-efecto entre o medio natural e social a 
partir do coñecemento e da observación dalgúns fenómenos 
naturais

Identifica elementos naturais imprescindibles na vida das persoas, 
as súas características e a necesidade de facer un uso 
responsable deles.

Descubre e recoñece os elementos máis identificativos do 
patrimonio natural, tanto da contorna coma da comunidade.

Identifica trazos comúns e diferentes entre seres vivos e inertes, 
así como as súas características máis significativas.

Valora a necesidade de coidar e de respectar os seres vivos. 

DEC4 Valora a importancia das relacións sociais coas persoas da súa 
contorna.

   

 Recoñece diferentes modelos familiares amosando respecto polas 
diferenzas. Descubre e identifica os parentescos.

 Descubre as distintas profesións, organizacións e servizos da 
contorna valorando as súas funcións e a importancia social da súa 
actividade

Identifica elementos propios do patrimonio cultural e algunhas das 
súas personaxes máis relevantes.

Conciencia e respecto 
ambiental

2.17.Goza ao realizar actividades individuais e de grupo 
en contacto coa natureza.

   

2.18. Nas saídas, amósase prudente e evita situacións 
de perigo.

   

2.19. Identifica normas básicas para a 
conservación da contorna.

   

2.20. É respectuosa/o co medio no que vive.    

2.21. Amósase sensible cara á conservación e 
mantemento de ambientes limpos e non contaminados.

   

2.22. Adopta actitudes críticas ante prácticas que 
entorpecen a conservación e o coidado do medio 
(vertido de ríos, corta de árbores...).
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6.5. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

Por último, será necesario facer unha autoavaliación docente sobre o que se conseguiu e o que non, sobre as eivas, 
dificultades, logros e desfrutes de todo o proceso, para así ser consciente do realizado e poder seguir progresando na 
intervención educativa. Tamén será oportuno facer unha autoavaliación do mesmo tipo coas crianzas na aula, para 
reflexionar sobre os propios progresos e experiencias. 

Nesta actividade tomaranse como referencia os obxectivos xerais e específicos e valorarase a consecución de cada un 
deles ao longo do conxunto de actividades. Terase en conta tamén a información recollida na coavaliación coas crianzas. 

Táboa de avaliación dos obxectivos docentes 

6.6. PARTICIPACIÓN E DEREITO Á INFORMACIÓN DE NAIS, PAIS OU PERSOAS TITORAS LEGAIS 

Durante o desenvolvemento da actividade, habilitaranse espazos ordianarios para comunicar ás familias os obxectivos e 
metodoloxía xeral das actividades, e do desenvolvemento xeral da aula, dende un punto de vista tanto pedagóxico como 
das inquedanzas e posicións ecosociais sinaladas polo alumnado. 

Convidarase tamén a participar nas actividades, se teñen dispoñibilidade de tempo, nas diferentes actividades, sempre 
que asuman un rol de acompañamento do alumnado e respetando a súa aprendizaxe activa, xa que a tipoloxia destas 
permite e vese beneficiada pola participación de diversas persoas adultas. 

Ao tempo, é aconsellable crear un espazo paralelo coas familias, no cal a través das cuestións sinaladas polas crianzas e 
o comentario do seu desenvolvemento (transmitidos polo equipo docente) se leven a discusión as mesmas problemáticas 
ecosociais, implicando á poboación na perspectiva crítica e participativa desta temática.

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
ESPECÍFICOS DA UNIDADE

   

OX1. Sensibilizar e fomentar o espírito crítico do alumnado ante a avalancha de 
polígonos industriais eólicos que afectan á meirande parte do territorio rural a través da 
valoración das afeccións á vida nestes territorios, no ámbito cultural, ambiental, 
demográfico, agropecuario e social.

OX2. Fomentar un xeito de aprendizaxe experiencial, personalizada e cooperativa entre 
o alumnado e con máis axentes da comunidade educativa.

OE1. Recoñecer os efectos da acción industrial nos ecosistemas e nas sociedades que 
habitan.

   

OE2. Familiarizarse coa identificación das problemáticas ecosociais que serán habituais 
no seu desenvolvemento como persoas e nos seus proxectos de futuro.

   

OE3. Adquirir unha postura de reflexión e crítica sobre a problemática dos parques 
industriais eólicos.

   

OE4. Autoidentificarse como crianzas críticas que poden desenvolver accións para 
deixar pegada no mundo que habitan.

   

OE5. Vincular o coñecemento do medio e o coñecemento da propia persoa a través 
das necesidades e desexos humanos e das necesidades naturais, incidindo nos 
valores de ecodependencia e interdependencia.
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