
XEOLOCALIZANDO E GUIANDO O NOSO CAMIÑO
CIFP RODOLFO UCHA PIÑEIRO

 INTRODUCIÓN

METODOLOXÍA
Para lograr o noso obxectivo
empregáronse diversas
metodoloxías activas (visual
thinking, mapa mental, speed
thinking, scape tour...) de
forma transversal polo
profesorado nos diferentes
módulos implicados. Entre as
actividades realizadas destaca
o deseño dun "Scape Tour" ao
longo da I milla do Camiño
Inglés na cidade de Ferrol,
destinado a diferentes
destinatarios da comunidade
educativa. ACTIVIDADES

Avaliación inicial de
coñecementos previos: mapa
mental e entrevista en inglés.
Participación en Fairway: IV
Forum e feira do Camiño de
Santiago.
Visita teatralizada do Peregrino
Guzmán de Torroja na I Milla do
Camiño Inglés.
Ferramenta de coñecementos
iniciais do camiño noutras
familias profesionais: kahoots.
Deseño dun scape tour e
posteriores visitas guiadas.
Interpretación patrimonial do
Cuartel de Dolores pola
historiadora Carmen Perales.
Xeolocalización dos recursos da I
Milla do Camiño, traballando coa
ferramenta de google maps.
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OBXECTIVOS

O EQUIPO DE TRABALLO

Reforzar o coñecemento do
patrimonio da contorna do centro
(Camiño Inglés).
Promover entre o alumnado unha
forma de traballo máis motivadora
fomentando o interese por
descubrir o patrimonio cultural
vencellado ao camiño.
Relacionar contidos de diferentes
módulos de xeito que todos eles
supoñan no seu conxunto un valor
engadido e unha aplicación ao
sector productivo.
Mellorar as habilidades
comunicativas do alumnado e as
súas competencias linguísticas, en
galego e en inglés.
Potenciar o uso de ferramentas
dixitais que permitan representar
o espazo, tanto para a difusión do
patrimonio coma para o deseño
de rutas.
Conectar a comunidade educativa
con outros axentes vinculados ao
Camiño Inglés. 
Fomentar a reflexión sobre a
importancia do coidado do
patrimonio.

Potenciar a importancia do Camiño Inglés na oferta turística da cidade, por en valor os recursos patrimoniais e naturais
na I Milla de dito camiño, e fomentar o coñecemento de Ferrol, despertando a curiosidade do alumnado mediante una
metodoloxía lúdica e participativa do alumnado.

Alumnado de 1º e 2º curso do
CS Guía, información e
asistencia turísticas.
Profesorado departamento de
Hostalaría e Turismo,
Informática e Idiomas.


