3. T ~ O aara
S un mesmo

pílogo social

Tres reflexións did;

p

obxetivo e u para todos

Como se suliña no título deste artigo, ensaniiaao na aivugacion aun xornal, non pretendo máis ca tres
reflexións sobre o xeito que temos de traballar noaula coa materia xeográfíca. Son, en prirneiro lugar, reflexións
desde a perspectiva dun profesor que ten anceios de carnbia-lo ensino, e secundaÍiamente dun cidadán que
procura o benestar social a través dunha lectura do seu espacio cotidián.
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t a m h de chmn facer hen unha obra social sen

Antropoloxía, Ciencias Políticas, etc.; ou ben, integrando, ensariiiando nun mesmo obxectivo as aportacións parciais das diferentes disciplinas. E a@ e
onde a Xeografía e a Historia poden resultar decisi-

1, Sobre ríos e aagas: Os contidos e os continentes
Tamén esta primeira reflexión podena chamarse algo así como: cando as cousas confúndense cos seus nomes
individuais.
As cousas que facemosna clase entendemos que constitúen os contidos académicos, así como os continentes
deses contidos non son outros máis cós cerebros de alumnodalumnas e de- profesoras e profesores, que
manifestan os seus pensarnentos e sentirnentos da súa mente polas palabras, xestos ou outras lingoaxes máis
específicas. Lingoaxes máis específicas que implican conceptos e teorías.
Pero esta afirmación tan sinxela e simple resulta que é esquecida a meirande parte das veces nas clases. Por
contidos Dac;amns a entende-lna f~itnaP rnnrentm rliinha dia~inlina~ i n n t í f i ~ni,
a 3n nniniAne m r a nXn
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non trataría tanto de escolmar un centro de interés
multidisciplinar, como que o centro de interés fora
! precisamente a metodoloxía de construcción do co-

:

E aquí é onde resulta moi ilustrativo o exemplo do

obxecto de aprendmxe, que pretendemos que sexa
amado polo alumnado ( p i s é o seu e dos seus

libros de texto e na mente do profesor.
nto' no espacio, un comportameni
construímos un novo contido a partir do noso continente mental, que forzosamente recolle o que xa había antes

contaminación e desequilibrios).¿Non resultaría menosa relación co medio e poder experimentalas a

O contido xeográfico vaise construíndo en clase a
través do labor de alumnado e profesorado. O contido é así unha obra elaborada no continente-clase.
Pero se o contido redúcese a nomes de ríos, montes,
vilas... entón a constxucción dos mesmos ven feita
extramuros. lonxe da clase, lonxe da escola. E da
igoal que eses nomes fagan referencia ó que está a
carón do centro escolar, ó entorno vital, pois seguen
a ser nomes acuñados por outras persoas, sobre os
&us mundos.
Resultaría así fundamental cuestionarse: ¿cómo se
realiza un coñecemento xeográfico?¿Cómo se constrúe unha explicación cobre un determinado tenitoL
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¿Cómo podenamos descubri-lo que penca un neno
sobre o espacio xeográfíco?

espacio xeográfico. Pero non unhas actividades illa- ,
das, nin sequera para motivar, senón fundamentalmente m ara oraanizar un isroceso de coñecemento
das opi&ns do alumnado de seu.
xeogrráfico a
Asií podenamos coñecer qué penca éYela respecA-..,--...^LA- A- ----2z-to ó ~-.a:.C X U U d.A-u G U J L U T ~ uvuuus
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entre a acción social e o medio fisii
descubri-lasdiferencias entre o se1u entorno percibido (moitas veces o procedente de imaxes do televexo) e o entorno vital visible e autiible. Igualmente
comprena coñece-las súas actitud1es respecto a pobos que fican lonxe fííicarnente,p~!ro máis preto dos
intereses e emocións dos nenos.
u i e prvceso resurana as1 arnquecedor, educativo, non só para o alumnado, senón tamén para a
profesora. Porque deste xeito arnbolos dous estarían
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unha escolrna de obxectivos sociais, tanto no rol de
profesoredras como nos contidos que ides traballar
nas Ciencias Sociais.
Polo mesmo o voso epílogo debería artellarse
nestes tres apartados:
1.-¿E lícito ensinar unha xeografía que non resposte ós obxectivos culturais da sociedade onde vive o
alumnado? ¿Será entón máis útil unha formación ou
unha información xeográñca?
2.-¿Cómo podemos interpreta-los feitos sociais en
coherencia cos intereses do alumnado, ou sexa na
procura da súa autonomía intelectual? ¿Será entón
máis útil unha xeografía que describa nomes de
cousas ou que explique cómo se forman esas
3.-Ademáis, ¿cómo pode ser útil a xeografía a
unha persoa para poder le-lo seu espacio? ¿Qué
estratexias desenvolve a xeografía que facilita a
comprensión da organización temtorial?
En función destas tres consideracións eccnbide o
.voso epílogo, que non será outra cousa aue o ~rólogo da vosa activida,de como ensinantes. En efecto,
respostar a estas tre?S cuestións implica fundamentala nosa opción de qpé xeog-rafía ensinar.
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é de 20 m., con curvas maestras de 100 en 100 m. No
1: 25.000 a equidistancia é de 10 m. con curvas

maeskas de 50 en 50 m.
4.-Elección do material máis doado para a construcción:
-Pola gama de grosores que nos ofreza.
-Pola facilidade e iunpeza do corte.
-Pola facilidade de pegado.
Poderemos empregar: cartón tabliíias de marquetería, matenais sintéticos, corcho (tanto en planchas
coma en roilo).
5.- Elección do grosor das planchas en función da
escala vertical.
Exemplos:
S

Icm.
Icm.
1 cm.
1 mm.

1

50.000cm.=500m.
50.000 mm.= iOm.
'

250m.
25 m.

Se nos furemos unha copia das curvas de nivel,
dun mapa a escala 1: 50.000, de 100 en 100 m. para
face-las escalas vertical e horizontal iguales tería
que empregar planchas de material de 2 mrn. de
grosor.

Se quixera mante-la escala honzontal devandita, e
face-le escala vertical o doble, é dcir 1: 25.000, tefio
dúas posibilidades:
a,- Empregar planchas de 4 mrn. de grosor.
b.- Intercalar entre as curvas de 100 en 100 m.
unha de 50 m (entre dúas curvas maestras ha1 4
curvas: 20, 40, 60 e 80 m. tería que dibuxa-la curva
polo medio e medio do espacio entre a de 40 e a de
60) e seguir empregando
anchas de 2 rnrn.
Comtmcd6n

A- Preparar unha plancha base.
B.- Na plancha base cáicase a curva de nivel de
cota más baura do mapa.

C.- Nunha plancha do material elexido para a
construcción, cáicase a curva de nivel de cota máis
baixa e a segunte.
Recortamos pola curva de cota máis baixa e pégase na plancha base sobre a curva dibuxada nela.
D.- Repetímo-la operación C tantas veces coma
curvas tefiarnos, sen esquencernos nunca de calcalas dúas curvas.
E.- Unha vez que témola maqueta c&tnilda, en
"escalóns", teremos que recubn-lo conxunto con:
plastihna, escaiola, masiña, masa de pan..., procurando non deformalo relevo e deixando cáxeque á
vista os bordes das planchas.
F.- A laboura máis delicada é a de rotu-la planimetría: vías de comunicacións, usos do chan, rede
-hidrográííca...
¡SORTE!.
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Levantámonos ás seis menos cuarto. Fomos cara 6
aeroporto cas caras cheas de sono. Chegamos ás
seis e cuarenta. As sete e vintecinco xa estábamos
todos dentro do avión, cos cintos abrochados e cunha bolsa repleta de "donuts","bollicaos",...
Boeing 7.2.7
iDespegamos!1.39.
Por enriba das nubes non chove.
Enriba da segunda capa de nubes amanece e está..
todo despexado. As nubes vistas desde arriba son
como as de Aladino.
900 Km. por hora.
10.000m. de altitude.
Parece que imos moi de vagar pero en 45 riiinutos
estaremos en Madrid. .
Volando cara amba en dirección Ó sureste (o sol é
o único punto de referencia). Ahí abaixo onde estades vos ainda non saiu o sol.
Altas montañas sobresaen entre a segunda capa
de nubes, o cumio nevado ainda que non con moita
intensidade. Pódese apreciar claramente que a parte norte da montaña está máis batida pola neve.
A pesar de que imos moi altos (10.000 m.)'apreciase a redondez da tema. O avión fai un pequeno xiro ó
sur ós 15 minutos, tomando o sol como punto de
base.
Os 20 minutos de voo comenzaron a enrarecerse
as n@es, vendo moi grandes claros onde observo
un seipenteante no. Unha estela dun avión que me
daba a impresión que voaba máis alto ca nos.
Despois dos grandes claros volvemos a flotar nun
mar de nubes.
O avión xira máis contra o sur respecto o sol: Na
ventanilla a sombra vai cambiando de bid^ a unha
inclinación do aparato cara a miña dereita co que
vemos o sol do lado esquerdo.
Unha vez pasado o segundo grupo de nubes apareceu o ceo completamente despexado. Poidemos
ver perfectamente grandes grupos.
Parece que volvimos a enfílar casi a primitiva ruta.
Obsérvase entre as montañas néboa. Pobos e
carreteras ahí abaixo. Todo completamente despexado. Pantanos, 6s 40 minutos de despegue divísanse perfectamente debido a que está despexado e
luce un radiante sol. Dous pantanos que destacan. O
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rudo do avión non se sinte, só un luceno zumbido
Efectúa un xiro a esquerda con gran inclinación
vendo a tema completamente mimada. As montañas completamente nevadas nos seus cumos. Vense
gran cantidade de grupos urbáns como cidades. Xa
se divisa Madrid e a tema completamente inclinada,
vendo polígonos verdes e manóns (imaxmo que
prados). Vese a cuma do no, m'ia catarata. Divísanse coches, carnións. As fíncas labradas véndose moi
marcada a súa delimitación. Corddleiras.
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na escola

Voamos cara o norte tendo o sol ás no= cosas.
Unha g-ran factoría.
iDescendemos!en b a j a s ás 8.32.
Séguense vendo autopistas, monumentos: Cerro
de Los Angeles, o Pinilí,sobrevoamos Madrid.
Aterrizamos ás 8.36.
Extraido das notas tomadas durante a viaxe realizada a Madrid dentro do programa "Vuele por 1'
vez" patrocinado por unha entidade de aforro.
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No proceso de debate sobre a Reforma Educativa, os aspectos cuniculares son foco de atención na actualidade. Próximamente o Ministerio de Educación e Ciencia
publicará a proposta de Diseño Curricular Base para cada área ou disciplina, que terá a súa adaptación especffica en cada unha das Comunidades Autónomas. É
importante que entre os docentes abordemos unha fonda revisión do curiiculum, máis se eabe, cando mantemos a esperanza de poder dispoñer dunha maior autonomía no
diseño e desenrolo do mesmo, propiciando deste xeito un paso adiante na nosa profesionalización. Ofrecemos a continuación, uns breves comentarios a dúas obras,
centradas no ensino da Xeourafía, e cnie mnsarnos mden suxerir reflexións a varios niveis e awrtar orientacións6s profesores de Ciencias Sociais de EXB,Ensino Medio e
mesmo @versitarios, sobré todo a &éles adicados a tarefas de formación inicial do profe&rado.

1985): %a enseñanza de la GeogmfV

Baüey, P.(1981): 1a didáctica de la Geografia".

Visor, Madrid, 220 páxinas

Cincel, Madrid, cuérta reimpresión, 205 p k h

Xa na década dos 66 os proIesores riveron acceso en mgua casteilana a
algunhasdas aportaciónsde Norman J. Graves, cando a Editorial Teide publicou o
W o d o para la enseñanza de la Geografía",da UNESCO. No ano 1975publicouse
.en Inglaterra o libro ó que nos imos referir, e dez anos despois no noso país.
Na nosa opinión, ''La enseñanza de la Geografía", segue sendo, a pesar do
tempo transcurrido, unhci obra de lectura fundamental uara a elaboración de
calquer diseño didáctico en Xeografía. Estructurada en capítulos, dos que se
ofrece un resumen ou conclusións 6remate da maior parte deles, apórtanos unha
riquísima reflexión,moi documentada, sobre aspectos fundamentais da Xeografía
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natureza e contidos da propia ciencia xeográfíca e a sía evolución histórica dende
os gregos ata o século XX;os cambios sufndos como materia de estudio nas
escolas, e o lugar
que
. ocupa dentro da estructura do coñecemento.
-.
.- , destarmdo
- -- - ------ a
moces~daded e prestar ateñción tanto á sintaxe como á semántica d a t a "disciplina
die coñecemento",como lie gusta denominala 6 autor.
11
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relaclonaaas co
---proceso de eleboración do currículum -"Plan de estiudios" según o traductor-. O
primeiro c4bntrase nos ñns e obxectivos da Xeografía.. Graves destaca a utilidade
desta discirh a , en canto que proporciona "perspec?ivas cognoscitivas"6s estu.--1,&.--:---1:A-Aa IUILIUII~IU~U~
uA--u s v-!-----c.-u x e c u v o s expresivos",frente 6s "instructidiantes, e Ibsaiia
vos",seguindo a clasificación de Eisner. O sexto capítulo, presenta exemplos moi
orientativosde Proxectos, como o "HighSchool Geography Project",da Asociación
de Xeógrafosamericanos.
Os capítulos VI1 e VI11 almdan con gran claridade algúns dos proble!mas cos
que se enfrentanos alumno:s na aprendizaxe da Xeogralía, tanto perceptiv'os como
. . . . . espacial.
..
aqueles relacionados fundamentanenre coa conceptuaimción
O capítulo IX trata da avahación da aprendizaxe dos estudiantes e dos propios
plans de estudios.
No último capítulo, expón brevemente algunhas conclusións finais, lamentándose da escasa elaboraciónde "cursosintegrados"que asegurano ensino de ideas
e técnicas xeográfícas adecuadas, e apostando polo paradigma de "ecosistemas",
como marco conceptual máis axeitado para aunar os plantexamentos tradicionais
cos máis novos da ciencia xeogrXica.
Sen dúbida que na obra de Graves, calquer lector preocupado polos temas
relacionados co ensino da Xeografía, atopará aportaciónssuxerentespara responder a interrogantes básicos. ¿Para qué?, ¿Qué?, 8 q u h ? e ¿Cómo? ensinar
Xeografia.
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A obra de Patrick Badey, recolUe os resultados das investigacións didácticas
---.aesenroiaaas no ueparramenro
de Educación da Universidade británica de
Leicester.
A diferencia didilgúns libros de "DicIáctica da Xeografían,aparecidos en Espana e
na, o autor non só aborda cuestións prácticas
na nosa propia Cbmunidade Autbno~
a modo de recetas, senosque orrece reflexións teóricas que sustentane enmarcan
as súas orientacións e propostas. Bailey parte da tese de que a contnbución da
Xeografía 6 irreemplazable para a educación dunha percoa, pero para que isto se
reflexe na reahdade, é necesario prestar máis atención ás ideas que á información
Eáctica na que se centraban os p l iltexamentos tradiconaisde ensino-aprendizaxe
Cla Xeografía.
O libro de Bailey consta de onc:e capítulos que podemos estructurar en dúas
---A,,
\T..
.-.Amn;r"
CJI~UUIKULca. l v a plullcu(li
Y~~ abarca os capítulos 1, 11 e 111, aborda unha
reflexión sobre conceptos e destrezas xeográfícos, os problemas m& relevantes
cos que se atopan ós alumnos a destacar o apartado sobre comprensión de
mapas-, as novas comentes xeográficas e aplicacións que éstas teñen no ensino.
A segunda parte ofrece un conxunto de orientacións sobre múltiples aspectos
do ensino-aprendizaxeda Xeografia, tanto na fase preactiva, como na interactiva e
post-activa. Así, trata cuestións metodolóxicas,de avahación,utilización de medios
audiovisuais, trabalos.de campo, etc. Destaquemos o capítulo IV, que incide na
variable organizativa,con suxerencias para a posta en marcha dun Departamento
de Xeografía, e o capitulo VII, que orienta para o diseño e equipamento dunha
aula específica da dicciplina.
Na nosa opinión hai que resaltar a importancia que o autor concede 6traba110 en
equipo e 6 coñecemento do alumno. Se intentamos superar a mera descripción,
desenrolando nos estudiantes un amplio conxunto de actividades-mentais,propiciando a comprensión dos principios e relaciónsxerais do uso humano do espacio,
trabalando en distintas escalas, é necesario coñecer a fondo os elementos
perceptivos e cognitivos e estructuras mentais que interveñen nos distintos
procesos. Unha intervención didáctica axeitada e sistemática,require p i s , non sb
"saber"XeoMia, senón-atender a outras cuestións, entre as que as condicións,
aptitudes e actitudes do alumno, son fundamentais.
O libro de Bailey, en definitiva, resulta de gran utilidade para aqueles docentes
que queiran camiñar pola senda da renovación didáctica da Xeografía, tan
necesaria tralos múltiples cambios da propia ciencia xeográfíca nos últimos vinte
anos.
7
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-No P a r d o do instituto de Bacharelato "OteroPedrayo"de Orense organizado polo Serninano de Física e Química celebrouse o pasado día 12 de abnl unha charlacoloquio titulada: ''Laser unha luz moi especial", destinada 6s estudantes de COU e impartida polo profesor Manuel Casalderrey.
O conferenciantefixo unha exposiciónapiada en transparencias sobre as propiedades de un laser. A continuaciónpasou á parte experimental mediante a utilización de
un laser de helio-neón. Os estudantes poideron contemplar fenómenosde reflexión, refracción, interferencias, etc., e tamén a propagación da luz laser por fibras ópticas
que están sendo cada vez máis utilizadas na transmisión da información e coas que se pretenden eliminar as antenas de talevisión das -antigas
das principais cidades
salegas.
-O D.O.G.do xoves 6 de abnl recolle unha Orde do 14de febreiropola que se amplía o cadro de persoal da Inspección Educativa na Comunidade Autónoma de Galicia.
Posteriormente nos D.O.G.do luns 10 de abnl e do mércores ,l2 de abnl convócanse sendos conmsos de méritos para a provisibn de postos de h c i b n inspectora
educativa entre funcionarios docentes.
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A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda concedida a
Nova escola Galega da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para
impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da
información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan
Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se
procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
As publicacións están dispoñibles baixo unha licenza Recoñecemento-Non
comercial-Compartir baixo a mesma licenza 3.0 España de Creative Commons
que reza:
Vostede é libre de:
- Copiar, distribuír, exhibir e executar a obra.
- Facer obras derivadas.
Baixo as seguintes condicións:
-Vostede debe atribuír a obra na forma especificada polo autor ou o licenciante.
Isto quere dicir que tanto os textos como as imaxes da Web poden ser
utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se
obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se
inclúa no produto resultante a mesma licenza CC-NEG.

