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Durante o curso académico 2019 – 2020 o IES de Soutomaior desenvolveu, sen chegar á súa fin, o proxecto 

interdisciplinario “Miña casiña, meu lar. Proxecto sobre valoración do patrimonio natural, artístico, cultural e 

inmaterial da contorna do IES de Soutomaior” . Así, o alumnado traballou, co profesorado como guía da 

aprendizaxe, os valores patrimoniais do noso concello, co Camiño portugués, o Castelo de Soutomaior e a 

concienciación sobre o coidado dos espazos como eixos centrais do proxecto.

                      I nt r oduci ón

Miña casiña, meu lar configurouse como un proxecto integrado de centro que se desenvolveu desde un 

punto de vista colaborativo e cunha metodoloxía de traballo por proxectos:

- O profesorado actuou como guía e o alumnado foi o protagonista da aprendizaxe.

- Potenciouse o traballo en equipo para a consecución dos produtos finais.

- Cada proxecto estruturouse en fases concretas (planificación, procura información, tarefas, produto final) 

de xeito que se traballou o desenvolvemento de competencias, o traballo colaborativo, a creatividade e as 

habilidades ALFIN.

- O coñecemento adquiriuse por aplicación práctica.

Resul t ados

O proxecto deu comezo en todos os niveis, mais quedou inacabado por mor da suspensión da 

asistencia aos centros. 

A motivación de cara ao traballo foi moi positiva tanto por parte do alumnado como do profesorado 

(implicouse no proxecto, en distintas fases, o 90% do profesorado do centro). 

A colaboración con entidades locais realizouse de xeito satisfactorio (Concello de Soutomaior e 

Deputación de Pontevedra como responsable do Castelo de Soutomaior). A idea é retomar o proxecto 

no curso académico 2020-2021.
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Bi bl i ogr af í a / out r os

Concl usi óns
O proxecto, na medida en que foi desenvolvido, foi un motor para a motivación tanto de alumnado 

como de profesorado e fomentou o traballo en equipo e a alfabetización informacional. Serviu, 

ademais, para facer consciente ao alumnado da riqueza patrimonial da contorna e da necesidade de 

coidar o propio como fonte de ocio e de enriquecemento cultural e económico. O alumnado foi o 

protagonista das súas aprendizaxes e xeráronse dinámicas de traballo individual e grupal que haberá 

que aproveitar en cursos vindeiros. 

O centro tratará de recuperar este proxecto no vindeiro curso para procurar levalo a término, en tanto 

que estaban plantexadas actividades que consideramos de grande interese para a educación 

patrimonial  tanto do noso alumnado como de toda a comunidade educativa. Así mesmo, trataremos 

de aproveitar os recursos ofrecidos polo Concello de Soutomaior, o Plan Proxecta e a Deputación de 

Pontevedra e continuaremos nesta liña de colaboración coas entidades da contorna.
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