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A IStO ternos que engadir que, nos tempos que 
corren de reforma, se nos está esoondo unha forma
CIón constante e se nos fal responsables da baixa 
calidade do sIStema educativo. 

Ternos que ser non sé docentes, slffiplemente, 
senon docentes que investiguemos e innovemos. 
Pero ¿qué tipo de axtidas reciblffios da Administra
ción? 

Mentras que o profesorado uruversltano conta cun 
horano lectivo que 11e perrrute slffiultanear a docen

':::.:~ Cla coa mvestigaclón (en menor medida nas Escalas
HUmversltanas), con apolOS econóffilcos e matenaIS 
::;j para a realizaCIón de proxectos de mvestigaclón
H(alnda que sIgan sendo escasos) e con posibilidades 
:@ para desplazarse, como vía de formacIón, a outros 
~f~ lugares de Thpaña ou do extranxerro, o resto dos 
i:f~ docentes teñen un horano sobrecargado de horas 

~~-~::=~:~:=r~
/:1 SIÓns espeCIalizadas (tituJ.aclóns académicas de outo :::n excepcIonalmente a algún curso ou congreso, non 
\j mvel, certa autonoIIÚa no noso proceso de traballo, m~ pode desplazarse durante o calendario lectivo. 
:::f¡ etc.), as nosas condiclóns labaraIS non son alnda as ¡@¡f,¡: Con estas condiclóns labarais, ¿como se 11e pode 
¡:;(J adecuadas. Jr- pedir ao profesorado non universltano (en especIal 
;¡;?:~ Preslónasenos para que cumplamos funCIÓns que ti ao de EXB), a non ser mvocando ao voluntarismo, 
i:f::: son diflciles de aceptar. Claro que pode ser gratifi- t:¡¡ que traballe colectivamente, que mvestigue, mnove 
JI¡¡~ cante axudar a outras persoas (os escolares) a que .¡¡¡¡~ ou realice calquera actiVldade de formaCIón? 
:t::~: se desemolen mtelectual e psíquicamente, pero ta- :::::: Os docentes, tanto en solidandade co resto dos 

mén se nos eSlXe que realicemos ffilSlóns de vixilan- traballadores como por neceSIdades propIas, non 

Profesionais etécnicos ........ 4,46 8,2
 
Funcionarios públicos
 
superiores ....................... 1,8 4,7
 
Administrativos etraba.
 
de servicios...................... 10,7 24,8
 
Comerciantes epequenos
 
empresarios ..................... 6,2 22,9
 
Agricultores emariñeiros ...... 31,3 7,7
 
Obreiros ......................... 40,7 19,4
 
Forzas armadas ................. 1,0 5,1
 
Non clasificados ................ 3,9 7,1
 

* DIStribUCIón da poboaclón activa galega
 
(GaliCla en cifras 1985).
 

*	 * DlStnbuclón dos unlversltanos galegos por
 
categorías profeslOnalS (Centro de Cálculo
 
da Umversidade de Santiago, 1985-86).
 



28 na escola Mércores, 26 de abril de 1989 / La Región 

, ,. Apuntes sobre ed
 
Hacia un ensino cñtico'e participativo
 

o medio natural e o ambiente social deben ser 
convertidos en situacións de aprendizaxe. 

Os coñecementos parten do que sabe o áIumno e 
do ento¡:no social. Así, esplícanse os feitos, establé
cense as causas, extráense as consecuencias e ven
se as interrelacións. Entón é cando a nena ou o neno 
descubren conceptos xerais, estructuras e conxetu
ras dos acontecementos. 

Metodolóxicamente non se trata tanto de lograr un 
acopio de contidos e unha asimilación memorística 
canto de busca-lo método de traballo axeitado nun 
proceso esencialmente formativo. 

Elo lévanos, consecuentel}1ente, a racha-las fron
teiras aula-enterno, ata agora en moitas ocasións 

infranqueables, para observar, estudiar, valorar, 
propoñer solucións... 

Velaquí un exemplo de análise monográfica dun 
problema actual, acuciante, diario e en aumento: o 
dos vertedeiros incontrolados, nos que dun xeito 
indiscriminado se guindan desperdicios de toda cas
te, coas graves consecuencias que iste conleva cara 
o deterioro de medioambiente. 

Unha vez realizadas as fichas que propoñemos 
cómpre ter en conta que se busca unha actitude 
positiva nos alumnos cara un compromiso individual 
e colectivo para loitar pola eliminación do verted~i
ro incontrolado e a súa sustitución por un sistema de 
tratamento de residuos sólidos urbanos limpio e 
eficaz. 

Un vertedeilo incontrolado
 
Data..· . 
Localidade Comarca . 

* Situac:ión: 

A beira dunha estrada ou camiño D 
Nunha zona boscosa D Nun parque 'O 
Nunha praia ou areal D Xunto a un río D 
Nunha rúa D Nun solar abandoado D 
OUtro: , , , :., . 
Observacións: ., : , . 

* Tipos de materiais depositados: 

Residuos domiciliarios D 
Residuos voluminosos de orixe domésticaD 
Residuos comerciais D Residuos sanitarios D 
Residuos de construccións e de demoliciónsD 
Residuos industriais D 
Observacións: , . 

* Composic:ión dos residuos depositados: 

-Inertes: 

Metais D Vidrios D Restos de reparacións domici

liarias D
 
Tema d Escori,9S D Cinzas D . ".
 
OUtros: ,.. ".. , " " .
 

-Fermentables (orgánicos putrec:ibles): 

Pan D Pescado D Cunchas D Palla D 
Restos vexetais de alimentos D 
OUtros: ,"',.,", ",., ,"', ,", ," 

-eoinbustibles: 

Cartóns D Papeis D Plásticos D Madeira D 
Goma D Coiros D Textís D 
OUtros: ,"', ,", ,',., ,"', " ,.. , ;, , ," .. 

* Periodic:idade dos depósitos de basuras: 

Epoca de ano en que se depositan máis residuos:
 
Primavera O Verán D OUtono D Inverno D
 
Días da semán en que se depositan máis residuos:
 

""6b~~~~~'ió~::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

* Causas dos depósitos de basuras: 

Inaproveitables para a agricultura D 
Falta de terreos idóneos para o seu abandonoD 
Inexistencia de vertedeiros controlados preto do 
lugar D Traslado sistemático por parte de trans

portistas e empresas concesionarias D 
OUtras: "., .. ,",.,"', .. ,", .... ,.. ,." ..".,',.,", ... ,"",.,"', .. ,"".,.,' .. ,. 

* Lexislac:ión básica referente ó depósito incon
trolado de basuras:.. "", .. ".... ,"', .. ,", .. ,"', .. ,":., .. ".... ,'" 

*Observac:ións:,', .. ,', .... " ......... "., .... ,...... " ...... ,.... ,', .... ,'"
 

* Impactos de vertedeiro incontrolado ~bre o 
medio ambiente: 

Sobre a paisaxe: ,. 

Na atmósfera", ".. ,', ,', , , .. 

Nas augas superficiais: ... "..... ".. ,', ...... ".... ,.......... ,', ..... , 

Nas augas subterráneas: ,' , 

Na flora: ",.,"",.,",.,"',.,',." , , , ,,., .. ,., ,.. , . 

Na fauna: .. ,"' .. ", .. ," .... ,.. ,.... ".. ,...."' .... ,.... ,.. "... ,' ... ,' ....... ' 

Na saúde humana: ".. ,.. ,.... ,.... ".."' .... ,....... ,.... ,..... ,.... ,.. ' 

OUtros impúctos: .,",.,',., ..."... ,'.... ,", .. ,', .. ,.. ,",." .... ".... ,.. , 

* Valorac:ión global dos impactos do vertedeiro 
incontrolado sobre o medio ambiente: . 

* Medidas corectoras que se propoñen: . 

......................................................................"' .
 

_Ci\Qi\5ULLINO
 
J 

¿Coñecémonos eCOñE
 
o ser humano é eminentemente social, perten

cente a unha colectividade, que está inmerso nuns 
condicionantes económicos, sociais, ideolóxicos, po
líticos, culturais e relixiosos, Pero á súa vez non deixa 
de influir constantemente na colectividade. Polo tan
to, é un ser dinámico, 

Así pois, en tanto que modificador e ordenador do 
espacio, o ser humano debe ser analizado tendo en 
conta: 

-As formas de vida,
 
-Os xeitos de agrupamento.
 
-As relacións económicas, sociais e políticas.
 
-As inquedanzas ideolóxicas,
 
-As expresións culturais,
 
Este coñecemento e simultánea valoración do
 

eue: 
Eu creo que: 
• Coijezo a realidade inmediata que
 
me rodea (localidade, comarca ) ..
 

• Coñezo os seguintes aspectos da
 
realidade inmediata que me rodea:
 

-Os aspectos xeográficos naturais: 
• Relevo "... ,..... ".. ,"""'"''''''''''', ..... ,.... ,'''" .. ,''''''''' 
• Clima""""""",,,,,,,,,, .. ,,,,,,, .. ,,, .. ,,:,,,,,,,,,,, .. ,, ... """ 
• Hidrografía""""""""', .. ,""',.,"""", ,,.,', .. ""." 
• Solos ... ,.. ,""""",.".......... ,'''''''', ,'', ,'" .. ,.. , .
 
• Paisaxes'",,,,., .... ,.. ,, .. ,""',, ...... ,',, ,, ,.... ,,, , 

-Os aspectos económicos: 
• Agricultura'e ganadería "" .. .'" ",: "." 
• Sector forestaL ..", ,.. ,', , , ".. ,", .. 
• Pesca., ".. , ,,, , , ,', ,, . 
• Industria, .. "" ..".. ""." " ,.""."" .."", .. ,,., , 
• COmunicacións", ,.. ,.,.,',.,",." ,., ,", .. ,', .. ". 
• Sector ~rvicios .. , ".."..".... , ", .."", .... "" .. "., 

-Os aspectos culturais: 
• Ahistoria.", ,.. ,. ,.," ,.," ,.. , ,,., ., ," ' 
• Alíngua , , , , " 
• Aarte" "", ..".." ,." , " 
• Os costumes e tradicións"." .."" " 

-Os aspectos sociolóxicos: 
• Clases sociaiS, ..".... ,'"', ..".." ,.. , 
• Institucións e asociacións """ "" 

(administrativas, culturais, 
de base, deportivas.,,), 

-A problemática: 

,'. , ,,.. ,. 
, , " 
, , ,, .. 

" "" .. 

,'" ,''''' 
"" ,, ..." 

• Problemas de tipo socioeconómico "" ....""" 
• Problemas de tipo culturaL....... "" .. """"",, .
 
• Problemas de tipo educativo.""".."" ..."..." . 

-OUtros aspectos non recollidos na relación ante
rior e que reseño: 

-COñero a utilización que se está a facer 
do medio natural, na zona na que vivo" " .. 

OBSERVACIONS que se me ocurren á vista deste C 
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~cemos Oque nos rodea?
 
mundo espacial no que vivimos nos levará 6 encon
tro co.a propia identidade colectiva Ainda máis, o 
paso seguinte, é dicir o respeto polo propio, traerá 
como consecuencia o respeto 6 máis. 

Nesta liña propoñemos un sinxelo e arquetípico 
cuestionario de doada aplicaci6n non s6 a n6s mes
mas sen6n tamén 6s alumnos. Anque as contesta
ci6ns na súa aplicaci6n van ter un alto contido de 
subxetividade, facendo un esforzo de sinceridade 
pódense acadar uns resultados suficientemente fia
bles. A tendencia xeral das encuestadas/os é a de 
suliña-la parte central das distintas posibilidades 
que se ofrecen, ou sexa "bastante" e "pouco"'o que xa 
nos indicará ·unha determinada e asumida situaci6n 
do coñecemento do entorno. 

stionario 

UESTJONARIO: : . 

....... , , , , .
 

Un exemplo de estudio do
 
medioambiente social
 

Aobservaci6n directa da realidade que nos rodea Estas consideraci6ns estimárnolas necesarias para 
e o estudio e análise do entorno social son dúas das enmarcar calquera análise que sobre o entorno se 
condici6ns imprescindibles para que haxa un ensino queira realizar. Poñamos por caso o estudio da zona 
activo. Se é 'así, imos favorecer nos alumnos: monumental, ou parte dela, dunha vila ou cidade 

-A capacidade de comprensi6n galega
A-capacidade de análise e síntese. 
-A capacidade para a emisi6n de xuizos de valor. Suliñamos a continuaci6n algunhas pautas xerais 
-Actitudes de convivencia e solidaridade. para levalo a cabo. As posibilidades son moitas. moi 
-O sentido de responsabilidade. gratificantes para as nenas e nenas que fagan o 
-O sentido de pertenza á comunidade. traballo, e moi rentables pedag6xicamente. 

Estudo dun pequeno perímetro urbano dunha 
.vila ou cidade galega 

Algunhas rúas do casco monumental 
e Tempo de realizaci6n: 1ano. -Vocaci6n das rúas por actividades. Actividades 
e Metodoloxía propia dun itinerario urbano. comerciais predominantes. 
e Análise interdisciplinar nucleada no aspecto -Ambiente nas distintas horas do día e da noite e 

hist6rico-artístico. nas distihtas épocas do ano. 
e ·Fase previa: - Tipoloxía dos habitantes: status social, profesi6ns, 

-Delimita-la zona a estudiar. lugares de traballo, idades... 
-Utilizaci6n dun plano. -Análise estético e observaci6n dos' contrastes 
-Sinalar rota do itinerarIO. Propoñer varias alterna· cromáticos: nas distintas horas do día e nas diferen

tivas. tes estaci6ns do ano (con sol, chuvia...). 
. -Tráfico: intensidade e tipo de vehículos segundo 

Divenos aspectos a observar. horas do día. 

-Rúas máis ou menos luminosas. 
-Estado de conservaci6n do empedrado. Oatru actividades: 
-Aspectos auditivos: ruídos das distintas rúas en 

.horas diferentes. -Facer debuxos: copias e libros (é dicir: recrear, 
interpreta-lo que se ve).-Sensaci6ns olfativas.
 

-Sensaci6ns tactís: tocar paredes de edificios, -Facer fotografias, diapositivas e no seu caso ví

portas... deos. 

-"Microclimas": hUffi1dade, sequedade, calix6ns -Facer maquetas, transparencias, diapositivas en 

!
 
de arre...
 acetatos... 

-Facer croquis, alzados, planos, perfig...-Medidas das rúas: lonxitude, anchura media...
 
-Datos dos edificios: -Tomar notas: Fichas previamente elaporadas e
 
e Anchura das casas. para outras observaci6ns non previstas pero que
 

¡ e ml2 que miden os pisos. xorden 
e Materiais construtivos. -Facer exercicios de orientaci6n co reloxio, brú

. xula... e con xogos. 

I 
e Data de,construcci6n. 

-Xogar á busca de elementos ou detalles, de 
emparellar edificios por estilos artísticos, épocas,-XerarquIZaci6n duns edificios respecto a outros.
 
destino...
-Estilos arquitect6nicos existentes. 

-Elementos comúns e diferentes das construc- _ -Facer entrevistas (utilizar sempre que se poida o 
magnetof6n).ci6ns. 

-Equilibrio e harmonía ou dos diferentes -Analizar impresi6ns recibidas: estéticas, afecnon 
tivas...tramos. 

-Emitir xuicios estéticos, valorar: das distintas ima- Transformaci6ns habidas 6 langa do tempo (en 
xes visuais dicir cales gustan máis e por qué.cada perído hist6rico o contexto é distinto). 

-Poñer imaxes e inventar historias (COffilCS,-Busca do que permanece de cada época: ele
mentoS' arquitect6nicos, nomes das rúas... contos...). . 

.-Procurar incluilas distintas edificaci6ns no con-Diversos elementos que conforman e dan unida-
texto hist6rico-social no que naceron. de as rúas: 

-Comprende-los estilos e a dinámica evolutiva dase farolas
 
edificaci6ns.
e nomes das rúas e a súa orixe etimol6xica 

-Tratar temas por centros de interés: 'os elemene tipoloxía dos letreiros· dos locais comerciais 
tos decorativos das fachadas", 'os hábitos de vidae escudos 
por idades da poboaci6n do perímetro urbano obe fontes 
xecto de estudio", "a visi6n da rúa dende o chan da e soportais 
mesma, dende un balcón e dende un tellado", 'ose petadores
 
nenas"...
e balc6ns e galerías 

e canil6ns de desaugue 
PROBLEMATJCA:e sinalS de tráfico 

exardíns 
¿Terciarizaci6n? ¿Tráfico? ¿Servicios públicos? 

-Flora e fauna naturais 6 langa do ano. ¿Conservaci6n? ¿Vida comunitaria? ¿Futuro?... 



Mércores, 26 de abril de 1989 I La Regi6n
30 na escola 

NOVAS 
I ¿ H~ "TUA OPlt... \()'" É o 
/SOl.. o Que )l\AA I\R$\EOOQ o OA. ~'U~". OL! E A "TERR.\ ¿' P.ERD QUE 

~cL '7 
A QUE DA. VOl..'" ,..tJ 

~~~ ~HS\NAMH 
NA ESC.OL.~ 1~r('i}))J 

QUE -O SOLE O SOL. O quE J"'.íJI\ 
bA. "O\...,.POS ~) S-E MO\lE 

E A "E"~I'

~( 

Nova Escola Galega e o Grupo GAIA de Educa
ción Ambiental orgaizan un seminario-taller sobre 
"As Ideas dos estudantes como punto de partida 
para a elaboración dun diseño curricular en Cien
cias" os días 5 e 6 de maio no Colexio Universitario 
de Ourense. Para inscribirse dirixirse a: Seminario. 
de Ciencias Naturais, 1. B. Otero Pedrayo, R./Padre 
Feijóo, 14. 32005 .. Ourense. 

O seminario será imIJartido por Aurelio Santiste
han Cimarro que forma parte do Semipario Perma
nente de Ciencias Naturais do Programa de Forma
ción do Profesorado da UNED. 

Deseñou e desemolou cursos de Didáctica das 
Ciencias Naturais en diversos Centros de Profesores 
e actualmente é Coordinador do Departamento de 
Deseño Curricular do .Programa de Centros que se 
está a levar a cabo en Madrid (MEC). 

En 1948 concedéuselle un dos premios "Giner de 
los Ríos" á innovación educativa polo seu traballo: 
"Estudio integral del Medio Ambiente". 

Neste seminario-taller abordarase desde unha 
perspectiva constructivista a problemática das ideas 

I 
1. Introducción ó tema das ideas previas dos 

alumnos/as e as súas repercusións na ensinanza
aprendizaxe das ciencias. 

2. Concepcións dos estudantes que foron detecta
das na aula po-la investigación didáctica. 

3. Características que presentan as concepcións 
personais. 

4. Formas de diagnóstico das concepcións dos 
alumnos/as. 

4.1. Tipos de técnicas empregadas. 
4.2. Estratexia a seguir: recollida de datos e 

I
 
Xa vai alá un ano desde que naceu este Suplemen


to. Un ano de esforzos, de orixinalidade e tamén de .
 
atrancos. Varias ducias de páxinas impresas coas
 
aportacións máis diversas, pero sempre dentro dun

ha liña innovadora e creativa no eido da educación e
 
cunha atención preferente e dominante á educación 
galega. 

Este -primeiro resultado do quefacer pedagóxico 
ourensán de hoxe soio pode ser cabalmente enten
dido a partires do traballo, da vontade e da constan
cia dun grupo de persoas permanentemente sacrifi
cadas, para que tal producto sexa unha realidade. 

As colaboracións ocasionáis, mesmo as máis meri
torias, son únicamente eso: colaboracións ocasionáis. 
Pero, si repasamos os Suplementos deste primeiro 
ano, en seguida veremos -ou, mellor, presentire
mos- as mans ocultas dos verdadeiros autores desta 
páxina...Mais case sempre ocultas, que soio apare
cen, de cando en vez, para perfilar tal ou cal tema, 
esta ou aquela reportaxe, unha nota oportuna, unha 
cita, un titular significativo, un asunto casi esquenci
do que convén recuperar, unha foto expresiva, un 
dibuxo, un persoaxe... 

Eis a infraestructura necesaria para un traballo 
divulgador periódico, eficiente, coidado. Un traballo 
importante que ocupa máis, moito. máis que un díáI---------------

PE RO ,., QU~ QLl~(t\,..Sf ~ 
5A6ER ... ~ O QU' t-<ELAJ\\\\ ¡;,/-PLI(.AROH I\A es~LA 

~ ou O 9UE EU PEN'O ? . 

NoN ·HAT089 

~IR" ... CH 

previas que os alumnos/as poseen respecto a gran 
parte dos conceptos científicos e a súa repercusión 
no proceso de ensinanza-aprendizaxe.-

Preténdese que os profesores/as asistentes adqui
ran non só coñecementos teóricos sobre o tema en 
cuestión, senón tamén as destrezas necesarias para 
detecta-las concepcións dos alumnos co fin de po
der planifica-lo traballo na aula partindo de ditas 
representacións mentais 

Como mostra do interés e actualidade do tema 
cabe sinalar que nos novos diseños curriculares que 
o MEC proporá dentro do marco da Reforma Educa
tiva mencionase o interés de adoptar unha perspec
tiva constructivista no ensino das Ciencias. 

Intentaráse pois reflexionar sobre cuestións como: 
-¿Qué características presentan as ideas dos 

alumnos? 
-¿Qué estratexias sé' poden utilizar para que os 

alumnos expliciten as suas concepcións? . 
-¿Cómo programar o traballo na aula cando o . 

estudante chega a clase cunhas representacións 
mentais previas a os conceptos que serán tratados 
nela? 

tratamento da información. 
5. Implicacións didácticas que resultan da consi

deración das representacións conceptuais. As con
cepcións dos alumnos/as na apropiación do saber. 

6. O diseño curricular dende unha persPectiva 
construtivista: a programación do traballo na aula 
partindo das ideas previas dos alumnos/as: 

6.1. A introducción de conceptos científicos. 
6.2. O deseño das actividades prácticas. 
Presentación do libro Juegos de Educación Am

biental . 

.

da semana. Un traballo que obliga a pensar en 
múltiples frentes do cada día máis denso e complexo 
panorama educativo. Un traballo que leva ós seus 
autores a entrar en relación con persoas que están 
noutras cousas, pero que son precisas para construir 
esta obra. 

Son moi poucos os que tan posible este Suplemen
to. Por eso todo é un ir e vir, encargar, pedir, 
perfIlar, modificar, recordar, insistir e traballar... Pa
ra que hoxe, nun día coma hoxe, esta páxina poda 
quedar definitivamente composta, enteira, entrega
da, conmemorando, celebrando así o seu primeiro 
aniversario. 

HERMINIO BARREIRO 

Rectificación 

O áutor do artigo "Construcción dunha maqueta 
tridimensional a partir dup mapa topográfico" é Casi
miro Mesejo. Aautora de "Percepcións e impresións 
nunha viaxe en avión" é Ana Eunice Mateo, alumna 
de 6.° de E. X. B. do C. P. de Covadonga. Ambos 
artigos ~pareceron no Suplemento Na Escola do 
pasado 19 de abril. 

-Do 29 (> 31 de Marzo, celebrouse no Barco a 
·Semana Verde· orgaízada polos c.P. "Otero Pe
drayo·, .J. Gurriarán·, ·Divina Pastora", "C.P. Condesa 
de Fenosa·, coa colaboura do Club de montañismo 
Kirlo, Instituto de &tudios Valdeorres, S.G.HN., 
lCONA, Centro de Recuroos, Concello do Barco, 
Cine Club ·Groucho Marx". 

-Na proxirnidade da data dos "Maios· son moitos 
os colexios que preparan actividades para a su 
celebración A xeito de exemplo, vede o programa 
do Carballiño. 
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