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XUSTIFICACIÓN 

O desenvolvemento deste proxecto ten o seu fundamentación na "Aprendizaxe Baseada en 

Proxectos". Trátase dunha estratexia educativa integral na que "Descubrindo o Norte" pasa a ser 

o motor dinamizador fundamental do proceso de aprendizaxe.  

• "ABP" (Aprendizaxe Baseado en Proxectos) da revista North West Region Educational 

Laboratory, constrúe sobre as fortalezas individuais dos estudantes e permite explorar as 

súas áreas de interese dentro do marco do currículo establecido, sendo unha garantía 

metodolóxica para o desenvolvemento das competencias clave.  

• O modelo de "Aula Invertida" que describe Raúl Santiago Campión, tamén nos guiou na 

nosa proposta, pois se trata de "un modelo pedagóxico que transfire o traballo de 

determinados procesos de aprendizaxe que habitualmente prodúcense no aula; 

sacámolos fóra do aula e utilizamos o tempo de clase para explotar ao máximo o proceso 

de aprendizaxe do alumno”.  

• A "Aprendizaxe Cooperativo", que aproveita as potencialidades individuais. 

A modo de conclusión, e sen pretender descubrir a pólvora a estas altura, sinalar algúns 

dos aspectos positivos deste xeito de ensinar apoiándonos nos ensaios de diversos autores, 

entre eles: Blank, Dickinson, Bottoms e Webb, Moursund, Bielefeldt, e Underwood.  

• Preparar aos estudantes para os postos de traballo  

• Aumentar a motivación  

• Facer a conexión entreel aprendizaxe na escola e a realidade  

• Ofrecer oportunidades de colaboración para construír coñecemento  

• Aumentar as habilidades sociais e de comunicación  

• Acrecentar as habilidades para a solución de problemas  

• Permitir aos estudantes tanto facer como ver as conexións existentes entre diferentes 

disciplinas.  

• Ofrecer oportunidades para realizar contribucións na escola ou na comunidade  

• Aumentar a autoestima  

• Permitir que os estudantes fagan uso das súas fortalezas individuais de aprendizaxe e 

dos seus diferentes enfoques cara a leste  
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• Posibilitar unha forma práctica, do mundo real, para aprender a usar a Tecnoloxía  

 

En todos eles podemos ver reflectidos os tres aspectos básicos sinalados no triángulo co 

que se encabeza este documento: o lado físico, o lado psíquico e o lado social.  

Outro aspecto que vén xustificar a necesidade deste proxecto á vez que as razóns pedagóxico-

didácticas e psicoevolutivas, é a crecente tendencia cara ao sedentarismo debido a diversas 

razóns entre elas, as endógenas: inapentencia, falta de motivación, baixa autoestima, 

discapacidades; ou as exógenas: excluxión, estímulos multimedia (televisións, videoconsolas, 

xogos en rede… Todo iso marca o inicio dun proceso que adoita culminar en diversas 

enfermidades e problemas de obesidade que case sempre desembocan en enfermidades 

cardiovasculares.  

A través deste proxecto queremos que, tanto o noso alumnado como o resto da comunidade 

escolar sexa consciente desta problemática para intentar paliar as consecuencias finais, á vez 

que intentamos desenvolver condutas sociomotrices aplicadas a deportes que fomentan valores 

positivos nos individuos e que sempre están apoiadas no coñecemento. 

O título deste proxecto “Descubrindo o Norte” ven a significar por unha banda, a 

inclusión de todas as “Competencias Clave” fomentadas a través do desenvolvemento das 

Capacidades, integrando o particular do coñecemento dentro dun todo, dando así, sentido a todo 

o aprendido; e doutra banda, facer referencia ao proceso didáctico: facer protagonista ao 

alumnado (en interacción co equipo docente e os medios postos ao seu alcance), da súa propia 

aprendizaxe, onde a competencia de “Aprender a aprender” terá todo o seu protagonismo. 

Trátase dun proxecto interdisciplinar cuxo eixe vertebrador é o deporte 

de orientación. CPAA e CMCCT son as competencias que sosteñen o proxecto, o resto suporán 

as forzas equilibradoras do proceso de construción e posta en práctica dos aspectos cognitivos 

na contorna máis próxima que darán sentido a todo o apreso. CPAA: Crear a necesidade de 

saber e desenvolver a autonomía do alumnado para satisfacer esta necesidade é obxectivo 

prioritario; tamén o será a implicación directa do alumnado na construción da aprendizaxe. 

CMCCT: as ciencias e as matemáticas conflúen neste proxecto, onde investigación e 

experimentación son cruciais. CCL, CD, SIE, CEC e CSC presentes en todo o proceso 

de construción dos aspectos cognitivos e prácticos. Emocións, esforzo, empatía e entusiasmo 

terán un lugar privilexiado. 
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SOSTENIBILIDADE DO PROXECTO 

Iniciouse no curso 2010/11. Cando "escoitamos" ao noso alumnado, adoitamos tomar 

boas decisións. Expresións do estilo: "para que vale todo isto?", "¡aquí sempre gañan os 

mesmos!"… orixinaron a idea. Primeiro creamos un grupo de traballo para formarnos nos 

aspectos técnicos do deporte e de programación en competencias. Eliximos un deporte que 

dese unidade ao currículum e que non xerase diferenzas de partida entre sexos nin por causas 

físicas e capacidades. Pensamos que, para que fose creíble, tiña que ter posibilidade de 

continuidade e ter unha repercusión na comunidade escolar; tamén queriamos aproveitar todo o 

entramado institucional, académico, medioambiental e o patrimonio histórico-artístico da nosa 

contorna. Suscitamos cambios metodológicos cara ao traballo por proxectos. Tendo claro todo 

isto, iniciamos o proxecto e os resultados positivos non se fixeron esperar. A motivación dos 

compañeiros, do alumnado e das familias foi altamente satisfactorio e máis aínda, cando outros 

colexios e institutos quixéronse sumar á nosa proposta. A nivel académico os resultados 

melloraron; o alumnado tiña máis claros as diferentes alternativas para a súa formación. A nivel 

social, as familias coñecen un deporte que adoitan practicar e coñecen a inxente actividade 

multidireccional da Universidade de Vigo. A nivel deportivo, temos campións provinciais, 

autonómicos e de España, pero sobre todo un bo grupo de amigos. A continuidade está clara, 

pois xa hai máis colexios que van participar e estamos en conversacións co instituto ao que 

estamos adscritos. Necesitamos renovar equipos informáticos e técnicos, dotación económica. 

 

ORIXINALIADE DO PROXECTO E DESCRICIÓN DO PROXECTO 

Pretendemos con este proxecto que os contidos traballados nos centros, teñan sentido para 

o noso alumnado porque teñan unha transferencia á súa contorna e circunstancias e, por iso, 

atópense nun ambiente propicio para aprender a aprender. O Deporte de Orientación será o 

motor deste proxecto. Consiste en completar un percorrido marcado nun plano. Para iso deben 

interpretar un plano e desprazarse nun espazo real. Á vez que aprenden este deporte con todos 

os seus valores (toma de decisións, autonomía e autoestima, capacidade de esforzo e 

superación, creación de hábitos saudables, sensibilización medioambiental...), descubrirán 

investigando, debatendo, experimentando e compartindo os coñecementos necesarios de todo o 

ámbito curricular que lles levará á competencia persoal, interpersonal e profesional. Para 

completar o proceso de formación manexamos tecnoloxía informática e digital, metodoloxías 
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abertas e inclusivas así como todo o entramado institucional e patrimonial que nos ofrece a nosa 

contorna. E é neste último aspecto onde creo que radica a originalidad e creatividade do 

proxecto. Participan no proxecto: Colexios e Institutos: Docentes, alumnado, familias. 

Institucións: Universidade de Vigo: Dpto. Física Aplicada da Escola de Ingeniería, "Rede 

Galega de Biomateriais", Oficina de Medio Ambiente e o Servizo de Deportes; Consellería de 

Educación, Secretaría Xeral Para ou Deporte, Federación Galega De Orientación Asociacións: 

Comunidade de Montes de Vincios e de Monteferro Empresas: Auga Sa, Froitas Villar. 

Organización do proxecto:  

• Nivel I (Educación Primaria) 

o  Fase descubrindo:  

▪ Investigación: 

•  4º curso: Cultura e historia dos castros, flora, fauna, mapas, 

unidades de medida e escalas, accidentes xeográficos...  

• 5º curso: Cultura megalítica, conversión de escalas, volumes, 

conceptos xeográficos, mapas, flora, fauna...  

• 6º curso: Fundamentos da ciencia, nutrición, sistema 

sexagesimal, áreas, técnicas deportivas...  

▪ Experimentación:  

▪ 4º, 5º e 6º: elaboración de contidos e comprobación.  

▪ Debate:  

• Cursos 4º, 5º e 6º: mesa redonda e conclusións.  

o Fase practicando (Actividades en situacións reais fose da contorna escolar): 

▪  -Curso 4º:  

• Senderismo 

•  Encontro lúdico-deportivo intercentros,  

• Elaboración de xabón.  

▪ Curso 5º:  

• Visita guiada no monte da Serra do Galiñeiro. 

•  Carreiras de orientación intercentros 

▪ Curso 6º:  

• Campus Lagoas Marcosende da Universidade de Vigo:  

• Itinerario medio ambiental, 
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o Conferencia científica. 

o  Obradoiros científicos. 

o Presentación de biomateriais. 

o Comida. 

o Xogos. 

o Carreira de orientación intercentros e merenda.  

• Nivel II 

(Secundaria) Mesma estrutura, pero na parte deportiva, entramos nas competicións 

escolares. 

 

OBXECTIVOS 

1. Desenvolver estratexias de investigación coas que lograr o éxito na adquisición do 

coñecemento.  

2. Coñecer e despertar vocacións a través do coñecemento da actividade de investigación 

no entorno do Campus Universitario de Vigo así como a través da experimentación propia 

nos laboratorios.  

3. Identificar o patrimonio natural, cultural, histórico e artístico galego buscando analoxías e 

diferenzas co respecto a outras comunidades.  

4. Identificar, analizar e valorar criticamente a intervención humana no medio, adoptando o 

compromiso individual e colectivo de actuar na defensa, conservación e recuperación do 

medio natural e do patrimonio cultural.  

5. Utilizar de xeito responsable e creativo as TIC tanto para obter información como para 

compartila  

6. Recoñecer que as diversas manifestacións do arte e da cultura son fonte de 

coñecemento, foron realizadas por home e por mulleres e reflicten a súa experiencia e 

percepción da vida. 

7. Participar activamente en producións artísticas de forma cooperativa, asumindo as 

distintas funcións colaborando na resolución dos problemas que se presenten para 

conseguir un produto final o máis satisfactorio posible. 

8. Utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal, e aproximarse a 

obreas relevantes da tradición literaria galega para desenvolver hábitos lectores.  
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9. Comprender e expresarse oralmente e por escrito de xeito adecuado nos diferentes 

contextos da actividade social e cultural cotiá.  

10. Valorar e utilizar a lingua estranxeira como medio de comunicación e entendemento entre 

as persoas de procedencias e culturas diversas e como ferramenta de aprendizaxe de 

distintos contidos.  

11. Empregar e elaborar instrumentos e estratexias persoais de cálculo mental e de medida, 

así como procedementos de orientación espacial en contextos de resolución de 

problemas, decidindo, en cada caso, as vantaxes do seu uso e valorando a coherencia 

dos resultados.  

12. Amosar actitudes contrarias á violencia, aos estereotipos e aos prexuízos, sendo quen de 

defender os propios puntos de vista mediante o diálogo e a argumentación. 

13.  Coñecer, asumir e valorar os dereitos e deberes. 

14. Desenvolver e facer uso da habilidades emocionais, comunicativas e sociais para actuar 

con progresiva seguridade e autonomía na vida cotiá e para participar activa e 

positivamente nas relacións de grupo sendo quen regular emocións e condutas. 

15. Coñecer os valores positivos da actividade física habitual así como as consecuencias da 

súa ausencia ou arbitrariedade. 

16. Participar e actividades físico-deportivas compartindo proxectos, a través de condutas 

sociomotrices, establecendo relacións de cooperación para acadar obxectivos comúns, 

resolvendo por medio do diálogo vos conflitos que poidan xurdir e evitando 

discriminacións por características persoais de xénero, sociais e culturais. 

17. Regular e dosificar ou esforzo, asumindo un nivel de auto exixencia acorde coas 

posibilidades de cadaquén e coa natureza da tarefa que se está a realizar. 

18. Estreitar relacións entre os distintos sectores da comunidade escolar que redunden 

positivamente no alumnado. 

 

 
OBXECTIVOS 
 

1. Competencia na comunicación lingüística  

2. Competencia matemática  

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico e natural  

4. Tratamento da información e competencia dixital.  
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5. Competencia social e cidadá.  

6. Competencia cultural e artística. 

7. Competencia e actitudes para aprender a aprender.  

8. Competencia para la autonomía e iniciativa persoal. 

 

CONTIDOS 

 
1. Coñecemento do Deporte de Orientación  

2. O plano  

3. Cualidades e propiedades da materia A 

4. A electricidade: conceptos básicos  

5. O Solo  

6. Patrimonio artístico e cultural: os petroglifos, muíños…  

7. A danza como medio de manifestación social e cultural O 

8. O collage e as maquetas.  

9. A narración. A linguaxe periodístico  

10. Escalas  

11. O sistema sexagesimal  

12. Autoestima, identidade e compromiso social. 

13. Comunicación básica na lingua de signos: Saúdos, nomes dos compañeiros.  

14. Vocabulario y exposición lingua inglesa.  

 

AVALIACIÓN 

 

Propoñemos unha avaliación bidireccional. A primeira referida ao deseño do proxecto e a 

segunda á posta en práctica do mesmo. En canto ao deseño do proxecto valoráronse diversos 

aspectos: características socioculturais e económicas da nosa contorna; valores, obxectivos e 

prioridades de actuación; concreción currícular das materias así como a posibilidade de 

transversalidade das mesmas e transferencias bidireccionais de contidos dunhas a outras; 

tivemos en conta a atención á diversidade do alumnado en todos aqueles aspectos 

de coeducación e igualdade de xénero. Polo que se refire ao desenvolvemento do mesmo, por 

unha banda avaliamos a viabilidade durante o proceso (posibles modificacións de obxectivos e 

actividades); e pola outra valoramos os resultados a través de elementos con distintos de niveis 
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de obxectividade: traballos presentados durante a fase de formación, nivel de implicación nos 

grupos organizados, exposición e aplicación práctica do investigado así como o nivel de 

incorporación do aprendido  aos hábitos individudais de saúde, hixiene, cultura 

e calidade de vida.  

Os elementos utilizados: 

• Escalas de observación. 

•  Probas escritas e prácticas. 

• Execución final nas prácticas que se realizan tanto no colexio como fora do 

mesmo.  

Resultados obtidos en curso anteriores:  

• Alumnado máis motivado e autosuficiente no proceso da súa formación e cun 

maior xuízo crítico.  

• Alumnado máis empático.  

• Maior concienciación e sensibilización da comunidade escolar en cuestións 

medioambientais, profesionais e do patrimonio artísico, histórico e cultural.  

• A nivel académico, os resultados melloraron debido, en gran 

medida, á interacción grupal. 

 

INTERACCIÓN INSTITUCIONAL 

 

1. Universidade de Vigo:  

a. -Departamento Física Aplicada da Escola de Enxeniería Industrial. (Pío González): 

i. Obradoiros científicos.  

b. -Rede Galega de Biomateriais (Julia Serra e Verónica Montes): conferencias, 

exposición de biomateriales... 

c. -CINBIO: Grupo de Inmunología (África González e Mercédes Peleteiro): 

conferencias.  

d. Oficina de Medio Ambiente: itinerario medioambiental. 

e. Servizo de Deportes (Luís Armada): instalacións deportivas, material, apoio técnico 

e loxístico.  

f. Equipo de Investigación Biomédica Hospital de Vigo (Carlos Spuch): conferencias. 

g. Consellería de Educación: "Plan Proxecta"  
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h. Secretaría Xeral para o Deporte: competicións escolares a nivel provincial, 

autonómico e de España. Programa Xogade. 

i. FEGADO: materiais e competición. 

 

 

PLANIFICACIÓN DO PROXECTO: ACTIVIDADES 

 

Os nosos científicos (Alumnado de 5º e 6º) 

Descrición: Dra. Dª Mercés Peleteiro Olmedo. Conferencia e debate sobre as VacInas e sistema 

inmune. 

Logo de facer un pequeno traballo de investigación sobre este tema, a Dra. Peleteiro do equipo 

de investigación CINBIO da Univ. de Vigo, dará unha conferencia no colexio abrindo un ameno 

debate final. 

Recursos: Recursos informáticos, canón, cámaras dixitais. 

Resultados: Sensibilización sobre a controversia vacinas si / vacinas non. 

Os nosos científicos (Alumnado de 6º) 

Descrición: Dr. D. Carlos Spuch Calvar. Conferencia: "Actividade física, emocións, alimentación 

e enfermedades neurodexenerativas". O Dr. Spuch prantexará dun xeito moi doado a relación 

entre os 4 elementos que integran o título cun entretido debate e resolución de dúbidas finais. 

Recursos: Cámara digital, ordenador, canón, así como distintos elementos anatómicos 

aportados polo conferenciante. 

Resultados: Sensibilización sobre a prevención deste tipo de enfermidades. Exaltación da 

importancia de practicar canto antes hábitos de vida saudable. 

Festa do Magosto. Alumnado e docentes  

Descrición: Con motivo da conmemoración do magosto, organizarase unha actividade de 

senderismos onde se observaron aspectos relacionados con flora, fauna, accidentes 

xeográficos. 

Tamén se programarán actividades lúdicas como elemento socializador e incentivador de 

condutas sociomotrices. 

Recursos: Material específico de Educación Física para os distintos xogos que se organizaron. 

Resultados: Mellora do coñecemento e recoñecemento da biodiversidade que nos rodea. 

Mellora das relaciónsinterpersonales. 
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Recreos divertidos (Todo o alumnado) 

Descrición: Nos recreos distribuiranse espazos para practicar diferentes deportes así como 

xogos. O obxectivo é o desenvolvemento de condutas sociomotrices de cara  aos encontros 

Recursos: Material específico de educación física. 

Resultados: Mellora a sensibilización sobre a necesidade de respectar normas, superar 

dificultades e, sobre todo,empatizar. 

Investigación sobre alimentación e nutrición (alumnado de 6º) 

Descrición: Traballo investigación sobre alimentación, nutrición e actividade física. Presentación 

en soporte informático e exposición en público de forma ordenada. 

Recursos: Material informático, fondos da biblioteca. 

Resultados: Afianzamento dos procedementos de investigación. Mellora da dispoñibilidade para 

falar en público. 

 

Elaboración de mapas específicos para o Deporte de Orientación. Tarefa do profesorado. 

Descrición: Para a práctica do deporte de orientación preparamos uns mapas topográficos 

específicos tanto dos colexios como da zona de montes onde se realiza a parte práctica. É 

necesario realizar actualizaciones dos mesmos todos os anos, pois a vexetación dos bosques 

modifícase constantemente.  

Recursos: Software Ocad e Purple Pen. Tablets, ordenadores, impresoras, plastificadoras... 

Resultados: Posibilidade de practicar o deporte de orientación de xeito aceptable e divertido. 

Garantía e fiabilidade na organización e na práctica. 

Coñecendo o Deporte de Orientación 

Descrición: Iniciación a este deporte con todo tipo de actividades para poder interpretar un plano, 

coñecer a reglamentación básica para facer unha carreira. Integración no proceso didáctico dos 

contidos interdisciplinares. Realización de prácticas. Adestramentos físicos. Traballo de valores 

de convivencia, sensibilización medioambiental e do patrimonio artístico e cultural. 

Recursos: Medios informáticos e audiovisuales, mapas, pinzas de competición, fondos 

bibliotecarios... 

Resultados: Coñecemento do deporte, boas prácticas deportivas, valoración das relacións 

interpersonales, autoestima, conciencia medioambiental, valoración do esforzo. Alta valoración 

da necesidade de aprender eficazmente. 

Caderno do investigador 

Descrición: O alumnado de 4º elaborou un caderno de traballo no que se traballarán 
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interdisciplinarmente gran parte dos contidos necesarios para a fase práctica do proxecto. 

Recursos: Materiais escolares básicos, ordenadores con conexión internet e fondos 

bibliotecarios. 

Resultados: Afianzamento de conceptos xeográficos, flora, fauna, matemáticos, plásticos, 

culturais e deportivos. 

Orientando en noutros colexios 

Descrición: Fase práctica con alumnado de 4º. Encontro intercentros nun dos colexios 

participantes. Realizamos unha xornada lúdico-deportiva co Deporte de Orientación, sesión 

multideportiva e bailes de animación. 

Recursos: Equipo de son, materiais específicos para os distintos deportes, cronómetros... 

Resultados: Boa ejecución deportiva. Desenvolvemento positivo de condutas 

sociomotrices, mellora das relacións interpersonales. 

Web Quest sobre o Deporte de Orientación 

Descrición: Ejecución da proposta da webquest deseñada para coñecer e aprender o deporte. 

Está deseñada para o alumnado de 6º e para que a realicen en grupos. Terán que elaborar 

traballos con referencias a todas ás materias e deberán presentar un traballo ao finalizar a fase 

práctica. 

Recursos: Materiais escolares básicos, ordenadores, compás, diversos materiais plásticos, 

conexión a internet, fondos bibliotecarios... 

Resultados: Boa comprensión do deporte e do proxecto. Valoración positva do esforzo 

cooperativo para o logro dun obxectivo común. 

Descubrindo o Galiñeiro (alumnado de 5º curso) 

Descrición: Fase práctica intercentros. O alumnado explica in situ ás súas familias, en galego e 

inglés, o investigado sobre o a Serra do Galiñeiro e a cultura megalítica que alí pode ser 

observado. 

Realizamos tamén dúas modalidades de carreiras de orientación. Finalmente facemos unha 

merienda de confraternización. 

Recursos: Compás, mapas, pinzas de orientación, balizas, cordas e todo tipo de material 

específico. 

Resultados: Observación e comprobación do traballo realizado e a súa eficacia. Valoración do 

esforzo e mellora das relacións entre toda a comunidade escolar. 

Somos universitarios (alumando de 6º) 

Descrición: Fase práctica intercentros no Campus Universitario. Conferencia sobre científica, 
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itinerario medioambiental guiado, obradoiros científicos, presentación de novos biomateriales. 

Comida. Xogos lúdicodeportivos, carreira de orientación. Merienda para toda a comunidade 

escolar. 

Recursos: Compás, mapas, pinzas de orientación, balizas, cordas e todo tipo de material 

específico. 

Resultados: Observación e comprobación do traballo realizado e a súa eficacia. Valoración do 

esforzo e mellora das relacións entre toda a comunidade escolar. 

Camiñando e descubrindo (alumnado 4º) 

Descrición: Sendeiro medioambiental e cultural guiado aínda sen determinar. O alumnado 

seguindo o caderno elaborado observa os elementos traballados. 

Recursos: Caderno de traballo, mochila e elementos básicos de senderismo. 

Resultados: Mellora no coñecemento da biodiversidade da contorna, do patrimonio cultural e 

artístico e da importancia do traballo interdisciplinar. 

Traballo de investigación sobre a Serra do Galiñeiro e a cultura megalítica galega 

(alumnado de 5º) 

Descrición: Traballo de investigación para preparar a fase práctica. Estudo da cultura 

megalítica en Galicia (dólmenes, petroglifos e molinos naviculares), Elaboración de recreacións 

artísticas. 

Preparación da visita guiada en lingua galega e inglesa para as familias. 

Recursos: Ordenadores con conexión a internet, fondos bibliotecarios... 

Resultados: Mellora da valoración do esforzo, do traballo interdisciplinar; mellora dos 

procedementos nos traballos de investigación. 

 

COHERENCIA DO PROXECTO 

 

1. Integrar e transferir os contidos curriculares a situacións reais nas que o alumnado poida 

comprobar e gozar da eficacia e necesidade dos distintos ámbitos do coñecemento e a 

cultura, para xerar un feedback positivo persoal e interpersonal, e onde a inclusión, o 

traballo das emocións e as intelixencias múltiples sexan pilares estruturales do proceso 

cognitivo e socializador. Este é o ambicioso obxectivo xeral do proxecto.  

2. Involucrar ao alumnado na organización das actividades así como na construción do 

proceso cognitivo a través de metodoloxías abertas e activas que retroalimenten enxalcen 

o esforzo, cooperación, responsabilidade, toma de decisións e autoestima.  



Descubrindo o Norte 

Enrique Fueertes González / Martín Pazó Pazó 

3. É un proxecto eminentemente práctico, onde o alumnado aprende facendo e o equipo 

docente limítase a facilitar que este alumnado descubra as súas potencialidades e 

cultíveas en beneficio propio e da comunidade. 

4. Facilitar e desenvolver estratexias de traballo onde o alumnado desenvolva o seu xuízo 

crítico, operativo, eficaz e resolutivo. A palabra "descubrir" do título vén significar o valor 

das metodoloxías empregadas. Trátase de chegar ao coñecemento coma se dunha 

aventura tratásese, na que a superación das dificultades individuais reportan unha 

satisfacción persoal e colectiva na consecución do obxectivo común.  

5. Aproveitar todos os recursos dos que dispón o centro e a contorna natural, así como os 

que nos poden ofrecer as administracións e institucións. Intentar aproveitar e xestionar 

óptimamente os recursos ao noso alcance para construír o proceso de aprendizaxe. 

 

 


