
	
	

 
	

DO	LABERINTO	AO	REFUXIO	
A	Coruña,	España	

	
Obxectivos:	
Co	 inicio	do	curso	no	 IES	Menéndez	Pidal	o	alumnado	de	primeiro	da	ESO	non	só	comeza	un	novo	
curso	académico,	ademais	inician	a	súa	andaina	nun	novo	centro	escolar.	Pasan	dun	lugar	coñecido	a	
un	 descoñecido,	 de	 ser	 do	 curso	 superior	 a	 ser	 do	 curso	 inferior,	 cambian	 de	 horarios	 e	 de	
compañeiras	e	compañeiros.	
	
Polo	 tanto	 coa	 iniciativa	 de	 Ludantia	 o	 grupo	 de	 Educación	 para	 o	 Desenvolvemento	 da	 ONGD	
Arquitectura	 Sen	 Fronteiras	 propón	 ao	 profesorado	 do	 centro	 participar	 nesta	 actividade.	
Establécense	os	seguintes	obxectivos:	

● Favorecer	o	proceso	de	integración	e	adaptación	ao	novo	centro	por	parte	do	alumnado	de	
1º	ESO.	

● Que	adquiran	a	capacidade	de	autoxestión	mediante	a	transformación	dun	espazo	do	centro	
mediante	a	súa	creatividade.	

● Que	 sexan	conscientes	da	importancia	que	ten	a	cooperación	e	a	participación	activa	para	
cambiar	aquilo	que	non	lles	gusta.	

● Que	aprendan	a	xestionar	a	diversidade	e	que	a	vexan	coma	algo	positivo.	
	
	
Metodoloxía:	

	

Buscouse	facer	un	proceso	participativo	co	alumnado;	consistente	en	 investigar,	reflexionar	e	xerar	
unha	 acción	 que	 dera	 resposta	 as	 súas	 necesidades	 (acollida,	 intimidade,	 refuxio	 e	 espazos	 de	
relación	 e	 socialización).	 No	 proceso	 usáronse	 diferentes	 técnicas	 (roteiro	 emocional,	 derivas	 con	
planos,	soños	en	planos	e	maquetas,	e	intervención	conxunta	no	espazo).	
	
Esta	metodoloxía	fixo	que	o	alumnado	se	coñecese	mellor	e	que	romperan	barreiras	entre	diferentes	
aulas,	 axudoulles	 a	 ter	 un	carácter	máis	comprometido	e	responsable	e	tiveron	a	oportunidade	de	
apropiarse	dun	espazo	do	centro	cunha	carga	emocional	e	simbólica	que	aprecian	e	queren	coidar.	

 
	

Esquema	do	ciclo	da	metodoloxía	de	ASF	no	traballo	en	centros	educativos	



	
	
	
Proceso:	

	

Iníciase	 a	 actividade	ao	principio	do	curso	2017/2018.	O	proxecto	divídese	en	catro	fases:	coñecer,	
soñar,	cocrear	e	celebrar.	

	
	
Fase	Coñecer.	

	

Nesta	fase	participa	o	alumnado	das	catro	aulas	de	primeiro	da	ESO.	
	
Sesión	0.	18/09/2017.	Roteiro	emocional.	
O	 primeiro	 día	 de	 instituto	 acompáñase	 ao	 alumnado	 nun	 roteiro	 emocional	 polo	centro	escolar.	
Unha	 vez	 finalizado	 pídeselle	 que	 detalle	 as	 súas	 primeiras	 impresións	 sobre	 o	 centro	 (o	 que	 lles	
gustou	e	o	que	non)	e	como	se	sinten	co	cambio	que	están	a	ter.	As	sensación/s	que	máis	se	repiten	
en	elas	e	eles	son	as	de	desorientación,	nerviosismo	e	ilusión.	
	
Sesión	1.	26/09/2017	e	29/09/2017.	Entrando	no	labirinto.	
Na	 segunda	 sesión,	 solicítase	 ao	 alumnado	 que	 recolla	 de	 forma	 individual	 como	 se	 sinte	
persoalmente	co	cambio	de	centro.	Dáselles	plena	 liberdade	na	técnica	a	usar	e	permítese	que	sexa	
anónimo		para		que		se		sintan		libres		de		facer		o		que		consideren.		O		alumnado		responde		a	 estas	
cuestións	mediante	redaccións,	debuxos,	cómics	ou	poemas.	
	
Sesión	2.	02/10/2017	ao	06/10/2017.	Descubrindo	o	labirinto.	
Na	seguinte	sesión	explórase	o	centro	de	forma	colectiva.	Enmárcase	na	materia	de	Educación	Física	
para		traballar		tamén		a		orientación		e		o	 mapeo.	 Fanse	 grupos	 de	 cinco	 integrantes.	 A	 dinámica	
consiste	 en	 facer	 unha	 deriva	 polo	 centro	 de	 forma	 autónoma,	 explorando	 todos	 os	 lugares	
descoñecidos	 ata	 o	momento	 e	 identificando	 nos	 planos	aqueles	espazos	que	 lles	agradan	ou	 lles	
fan	sentir	confortables	e	aqueles	que	non	lles	gustan,	e	os	motivos.	
	
Sesión	3.	09/10/17	ao	15/10/17	de	outubro.	Posta	en	común.	
Unha	 vez	 finalizada	 esta	 fase	 de	 coñecermos,	 presentamos	 os	 resultados	 obtidos	 nas	 titorías	 das	
diferentes	 aulas.	 Desta	 forma	 o	 alumnado	 ten	 unha	 visión	 en	 conxunto	do	sentir	común	de	1º	da	
ESO.	 Facemos	 un	 debate	 a	 partir	 das	 conclusións	 destes	 traballos	 e	 vemos	 cales	 son	 as	 súas	
percepcións	e	as	das	súas	compañeiras	e	compañeiros,	e	como	poden	facer	para	sentirse	mellor	no	
novo	centro.	Finalmente	explícanse	as	seguintes	fases	da	acción	a	desenvolver.	

	
	
Fase	Cocrear	

	

Nesta	 fase	 participan	 un	 grupo	 de	 alumnos	 e	 alumnas	 voluntarias	 nas	 horas	 libres	 que	 teñen	 os	
martes	entre	as	clases	da	mañá	e	as	da	tarde.	Participan	13	persoas.	
	
Sesión	4.	24/10/2017.	Soñar	sobre	papel.	
Baseándose	 nos	 catro	 espazos	 potenciais	 que	 tiveron	máis	 interese	 para	o	alumnado	na	primeira	
fase,	proponse	aos	participantes	que	traballen	sobre	plano	de	forma	artística	nos	espazos	que	máis	
lles	 interesen.	Estes	espazos	son	o	vestíbulo	de	entrada,	a	aula	anexa	á	biblioteca,	o	espazo	do	andar	
terceiro	e	o	patio	escolar.	
	
Fórmanse	diferentes						grupos	 de	 diferente	 número	 de	 integrantes,	 posto	 que	 cada	 participante	
pode	escoller	o	espazo	que	máis	 lle	 interesa.	O	espazo	xunto	a	biblioteca	descártase	debido	a	que	
ninguén	 o	 elixe,	 neste	 momento	 reflíctense	 diferentes	 prioridades	 entre	 o	 alumnado	 e	 o	 equipo	
directivo	que	vía	este	espazo	como	o	máis	interesante.	



	
	
	

Durante	este	proceso	representan	nos	espazos	os	seus	soños	e	 ideas.	Unha	vez	rematado	o	tempo	
de	ideación,	os	equipos	presentan	ao	grupo	as	súas	ideas.	
	

-	 Espazo	do	terceiro	andar.	Propoñen	ter	un	área	de	sofás	no	espazo,	 facer	graffitis	e	colocar	
estantes	con	libros.	Buscan	un	sitio	para	refuxiarse	no	que	colocan	portas	para	“protexerse”.	

-	 Patio			escolar.			É			onde			hai		 máis		 participantes.		 Xorden		 moitas		 ideas		 contraditorias		 e	
superpostas	unhas	a	outras,	tamén	colocan	barreiras	que	os	protexan	en	certos	puntos.	

-	 Vestíbulo		 de		 entrada.		 Céntrase		no		aspecto		da		entrada		ao		centro,		propoñen		pintar		os	
elementos	 deste	 espazo	(paredes,	columnas,	etc).	Tamén	 idean	colocar	mesas	e	bancos	no	
patio	central.	

	
Para	 finalizar	 votan	 aquel	 espazo	 que	 ven	máis	 interesante	 para	 traballar.	 Tómase	 a	 decisión	 de	
intervir		 no		 patio		 escolar.		 Tras		 esta		 votación		 especifícase		 ao		 alumnado		 que		 a		 decisión		 de	
intervención	 do	 espazo	será	entre	todas	e	todos,	posto	que	esta	sesión	só	consistiu	en	soñar	e	ver	
como	se	senten.	O	que	se	vaia	a	facer	aínda	non	está	decidido	e	teñen	que	participar	todas	e	todos	
na	elaboración.	
	
Sesión	5.	31/10/2017.	Indagando	en	tres	dimensións.	
Durante	 esta	 sesión	 trabállase	 no	 patio.	 Deséñase	 en	 conxunto	 a	 acción	 que	 se	 vai	 levar	 a	 cabo.	
Proponse	traballar	con	maquetas	nas	tres	áreas	diferenciadas	que	hai	neste	(horta,	pista	deportiva	e	
aparcamento-refuxio),	pero	sen	perder	a	visión	de	conxunto.	
	
Fanse				tres	grupos	para	que	ideen	diferentes	intervencións	nas	tres	áreas.	Os	grupos	vanse	rotando	
polas	 tres	 maquetas,	 sempre	 respectando	 e	 integrando	 as	 súas	 intervencións	 coas	 dos	 seus	
compañeiros	e	compañeiras,	as	novas	 ideas	sempre	suman.	Tamén	se	lles	recorda	que	as	propostas	
as	ten	que	materializar	o	propio	grupo,	e	que	se	axusten	aos	seus	recursos	e	enerxías.	
	
Unha	vez	que	todos	os	grupos	pasan	polas	tres	maquetas,	os	últimos	 integrantes	que	 interviron	en	
cada	unha	presentan	as	diferentes	ideas	a	todas	as	compañeiras	e	compañeiros.	
	
Tras	 isto	acordan	unha	lista	de	prioridades	para	intervir	no	patio.	Para	a	horta	elixen	facer	un	xardín	
vertical	e	decorar	o	chan;	para	a	pista	deciden	que	o	máis	interesante	é	facer	un	graffiti		 no		 chan;		 e	
para	 a	 zona	 do	 aparcamento-refuxio	 elixen	 facer	 unha	 intervención	 no	 refuxio	 e	 reorganizar	 o	
aparcamento.	
Establecidas	as	prioridades,	a	que	concentra	máis	enerxía	é	a	zona	do	refuxio	e	aparcamento.	Este	
“Refuxio”	é	un	pequeno	recuncho	que	hai	na	esquina	do	aparcamento,	componse	de	dous	salgueiros	
baixo	 os	 que	 se	 colocan	os	nenos	e	nenas	de	primeiro	durante	o	recreo,	comentan	que	neste	sitio	
teñen	certa	intimidade	e	ten	as	únicas	árbores	accesibles.	O	ven	coma	un	sitio	abandonado	e	sen	uso	
que	poden	humanizar	e	embelecer.	

	
	
Fase	Construír	

	
	
Sesión	6.	07/11/2017.	
Tras	 establecer	 a	 zona	 de	 intervención	 comézase	 a	 fase	 de	 levar	 á	 realidade	 as	 ideas	 da	 fase	 de	
cocreación.	
	
Como			 primeiro	 paso	 deciden	 limpar	o	recinto	que	conforma	o	Refuxio	e	buscan	como	ordenar	o	
aparcamento	 dunha	 forma	máis	 eficiente	 á	actual,	xa	que	neste	momento	ocupa	a	única	parte	do	
espazo	exterior	de	uso	libre.	



	
	
	

Propoñen	 reservar	 unha	 praza	 para	 persoa	 con	mobilidade	 reducida	 preto	 do	 acceso	 ao	 edificio,	
quitar	 dúas	 prazas	 dentro	 do	 Refuxio	 (as	 que	 coinciden	 baixo	os	salgueiros)	e	deixar	 libre	un	área	
que	o	alumnado	usa	para	parkour.	Para	visualizar	esta	nova	ordenación	replantexan	sobre	o	terreo	
as	 novas	 prazas,	 e	elaboran	unha	serie	de	sinais	en	pezas	de	cartón	(seguindo	a	técnica	de	stencil)	
pintando	con	spray	os	símbolos	de	“prohibido	estacionar”,	“para	persoa	con	mobilidade	reducida”	e	
“zona	de	estacionamento”.	As	novas	sinais	colócanse	no	aparcamento.	

	

	
Finalizada	a	sesión	de	adecuación	do	espazo	o	alumnado	e	a	organización	comezan	unha	procura	de	
materiais		para		poder		facer		a		intervención		no	 Refuxio.	 Conséguese	 unha	 serie	 de	 pneumáticos	
usados.	O	alumnado	implicado	decide	reciclar	este	material	como	asentos	para	ter	no	Refuxio.	

	

	
Sesión	7.	14/11/2017	e	15/11/2017	
Durante	 estas	 sesións	elabóranse	os	 devanditos	asentos.	As	alumnas	e	alumnos	en	primeiro	lugar	
limpan	os	pneumáticos.	
Unha	vez	secos	os	pintan	con	diferentes	cores	e	deseños	elixidos	ao	seu	criterio.	Coidan	de	dar	dúas	
mans	de	pintura	para	que	o	resultado	sexa	o	óptimo.	
	
De	xeito	paralelo	o	alumnado	vai	elaborando	o	guión	e	a	idea	do	vídeo.	
	
Sesión	8.	21/11/2017	
Tras	 secar	a	pintura	fan	buratos	cun	parafuso	para	 introducir	cordas	que	sirvan	como	base	para	o	
asento.	En	grupos	de	dous/tres	persoas	van	introducindo	as	cordas	e	trenzando	o	asento.	
	
Unha	 vez	 rematados	 estes	 asentos,	 colócanos	 no	 refuxio	 coa	 distribución	 que	 consideran	máis	
adecuada.	E	por	mor	da	facilidade	que	hai	de	movelos	poden	cambiar	a	súa	disposición	sempre	que	
queiran,	adaptándose	desta	forma	aos	diferentes	momentos	e	necesidades	que	teñan.	

	
	
Fase	Celebrar	

	
	
Sesión	8.	21/11/2017.	
Nesta	 fase	 elabórase	 o	 vídeo	 para	 presentar	 á	 Bienal	 de	 Ludantia	 baseado	 no	 guión	 que	 se	 foi	
traballando	con	anterioridade.	
	
Están	alegres	cos	resultados	obtidos	e	vense	con	enerxía	de	seguir	co	proceso	de	transformar	o	seu	
centro.	Ven	que	saíron	do	 labirinto	e	ademais	puideron	apropiarse	del	mediante	unha	intervención	
que	decidiron	entre	todo	o	grupo.	
	
Con	todo	isto	fan	un	vídeo	contando	todo	o	proceso	comentado	previamente.	
	
A	 intención	 deste	 vídeo,	 ademais	 de	 presentalo	 á	 Bienal,	 é	devolvelo	ao	 conxunto	 do	 alumnado	
nunha	sesión	conxunta	para	ver	como	poden	continuar	con	este	proceso.	

	
	
	
	
	
	
	

 


