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1. TÍTULO DO PROXECTO.

“  ARREDOR     DOS     MUÍÑOS  ”

2. XUSTIFICACIÓN.
Algúns dos motivos polos que fixemos a elección do título e do contido do noso

proxecto son os que a continuación pasamos a enumerar:

 O tema parécenos atractivo en si mesmo e apropiado  para o alumnado

que temos, xa que o noso centro atópase nun entorno rural cheo de

grandes fragas, regatos e por suposto bastantes muíños polo que

resulta  un tema coñecido para eles e as súas familias.  Algúns destes

muíños mesmo están recentemente restaurados e con bo

funcionamento polo que nos servirán para un maior aproveitamento de

todas as súas utilidades.

 Dende fai moitos anos celébrase anualmente en A Estrada unha

exaltación gastronómica do  SALMÓN, polo que podemos achegarnos

con traballos de investigación ás peculiariedades deste e outros peixes

moi vinculados aos nosos ríos e regatos.    

 Existencia de peixarías e piscifactorías na zona.

 Utilizar un principio educativo “Ir do coñecido ao descoñecido”.

 Para o curso 2014/2015 o centro participará no programa VOZ

NATURA cun proxecto que leva por título “O horto escolar” no que

procuraremos incluír actividades vinculadas co citado proxecto.
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3.  OBXECTIVOS.
Os nosos obxectivos basearanse na análise da situación na que nos atopamos,

das necesidades que temos e tendo moi claro a situación  á que queremos

chegar.

 Fomentar o traballo en equipo e o intercambio de experiencias

entre os distintos cursos/ciclos e niveis  que conviven no

centro.

 Favorecer a aprendizaxe autónoma do alumnado.

 Desenvolver as habilidades necesarias para localizar, procesar

e usar a información de maneira axeitada, partindo de

diferentes fontes.

 Apoiar o desenvolvemento do currículo escolar.

 Favorecer a integración das TIC´s no currículo escolar.

 Promover o coñecemento do patrimonio artístico e histórico do

noso entorno, incidindo na importancia que para os nosos

devanceiros tivo a construción dos muíños.

 Facilitar o acceso de recursos da biblioteca ós máis

desfavorecidos socialmente.

 Organizar o espazo e adecuar o mobiliario ás necesidades

que emanen deste proxecto.

 Difundir e promocionar o uso da biblioteca aos diferentes

membros da comunidade e ofrecela como espazo aberto.
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4.  TIPO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
PREVISTO.
O tipo de organización que presentamos é:

 Un mestre responsable da biblioteca: Agustín Troitiño Tarín.

 Un equipo de apoio formado por tres persoas con dedicación á

biblioteca segundo a súa dispoñibilidade horaria: Ana Gómez

Álvarez, Beatriz Constenla Fernández, María Victoria Herrera

Taboada, María Teresa Andújar Abeledo.

 Grupo de colaboradores formado polo resto do claustro, xa que

se trata dun centro pequeno, que apoia o desenvolvemento do

proxecto, dándoo a coñecer a toda a comunidade educativa.

 Todo o claustro participará nas actividades que vaian dirixidas a

poñer en práctica as propostas prantexadas.

 O equipo directivo integrará o proxecto que agora presentamos

no plan de centro e nas programacións dos ciclos e de aula. A

distribución horaria a principio de curso terá en conta as

necesidades en canto a tempo que prantexa o proxecto.

Faremos reunións trimestrais para apoiar a posta en funcionamento do

proxecto que agora presentamos.
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5. ACTUACIÓNS  XERAIS POR TRIMESTRES.
a) Xestión     técnica     e     organización.

As actividades que se describen a continuación van encamiñadas por un

lado, a facer da biblioteca un centro que oferta recursos á comunidade

educativa e lle facilita o uso dos mesmos.  Por outro, con este proxecto

preténdese tamén  convertila nun lugar cheo de vida xa que ao “ARREDOR

DOS MUÍÑOS” produciranse investigacións, lecturas, exposicións, talleres de

plástica e literarios, etc, que permitirán a dinamización de todo o centro.

En canto ao mantemento da biblioteca faranse as xestións necesarias para a

compra de material, organización de horarios e actividades de formación e

dinamización, para facilitar o uso dos recursos que alí temos a toda a

comunidade. 

b) Dinamización.

A formación de usuarios terá un gran desenvolvemento xa que imos a

seguir solicitando dentro do PFPP unha mellora formativa do claustro que

contribuirán a seguir dinamizando a nosa biblioteca escolar.

Respecto ao proxecto concreto “ARREDOR DOS MUÍÑOS” desenvolverémolo

en tres fases:

 No 1º trimestre achegarémonos aos muíños e á súa vida polo que nun

primeiro momento promoverase un traballo de investigación onde se

propoñerá unha búsqueda e achegamento aos muíños que hai no

entorno máis próximo do centro.  Esta proposta consistirá nunha

pequena catalogación dos muíños da zona e nun achegamento á
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importancia dos muíños nas sociedades dos nosos antepasados.  A

búsqueda e selección de información, o traballo interxeracional e as

tradicións orais forman parte desta parte do traballo.

 No 2º trimestre investigaremos sobre as partes que compoñen o muíño,

as súas peculiaridades, tipos de construcións e utilidades  que se

aproveitaron das súas moendas.  O tratamento neste trimestre

complementarase co acercamento ás unidades de capacidade

tradicionais empregadas e cunha unha visita a un muíño restaurado da

zona para poder comprobar o seu funcionamento e a obtención da

fariña, que tan importante foi no sustento de todas as familias.

 No 3º trimestre achegarémonos a todo o que os muíños deixaron na

nosa cultura: recollida de cantigas, adiviñas, poesías, contos, refráns,

danzas, etc. Completaremos esta última fase coa plantación no noso

horto escolar dos grans máis usados nas moendas (millo, trigo e

centeo) coa finalidade de poder ver eses grans nunha moenda.

A mediadora entre a biblioteca e a comunidade educativa será

LIATANTOSCONTOS, a quen todos coñecen e da que sempre esperan novas.
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6 . A C T U A C I Ó N S C O N C R E TA S PA R A C A D A
TRIMESTRE.

1º TRIMESTRE

 Construción da mascota LIATANTOSCONTOS en tres dimensións e ta-

maño grande así como o deseño e ambientación da biblioteca e da en-

trada dacordo co proxecto.

 Elaboración dunha guía de traballo.

 Selección e adquisición de material necesario para abordar o tema.

 Creación dun panel informativo onde LIATANTOSCONTOS nos irá dei-

xando información, notas, recados, etc.

 Organización da mostra cos traballos de investigación sobre os muíños.

 Localización de libros de contos sobre os muíños.

 Búsqueda de materiais sobre o tema a traballar tanto impresos como

dixitais.

 Saber devolver os materiais ao lugar correspondente.

2º TRIMESTRE

 Planificación de visitas, charlas, conferencias, encontros... que permitan

difundir a importancia deste patrimonio nas nosas familias do século XX.

 Selección, adquisición e difusión dos mateiais necesarios para o desen-

volvemento do proxecto.

 Elaboración da guía de traballo do 2º trimestre.
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 Encontros cos veciños e/ou familiares para coñecer as actividades e im-

portancia do muíño en tempos pasados-

 Proposta para que a celebración do entroido teña relación co proxecto

“Arredor dos muíños”, coa celebración dunha muiñada e merenda cam-

pestre no entorno do muíño restaurado escollido para tal fin.

 Programación de encontros entre os grupos para intercambiar as súas

experiencias dos traballos e información recollida.

 Recoñecemento dos documentos que poden atoparse na biblioteca a

partir das súas característica: impresos, medios electrónicos e audiovi-

suais.

 Visionado de revistas, catálogos ou coleccións de imaxes sobre o tema

traballado e empregalos coma instrumento de búsqueda de información.

 Búsqueda e consulta de dicionarios e enciclopedias na biblioteca.

 Favorecer a utilización dos MAV e das TIC's para complementar a infor-

mación sobre o tema.

3º TRIMESTRE

 Exposición de fondos relacionados coa cultura dos muíños (gráficos, ti-

poloxías, fotografías, cantigas, lendas, anécdotas, historias,...)

 Programación de encontros para intercambiar as lecturas da súa propia

creación.

 Participación na revista escolar coa temática sinalada.

 Celebración do mes do libro e apoio ao Día das Letras Galegas.
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 Edición dun material  coas aportacións de cada grupo.

 Localización de ditos, refráns, cantigas, festas e danzas relacionadas co

tema: “Os muíños”, empregando as TIC's que oferta a biblioteca e o

centro.

 Utilizar correctamente os servizos da biblioteca escolar.

 Busca de cantigas, adiviñas, poemas e contos relacionados cos muíños.

 Comprensión da ordenación e da colocación dos libros nos andeis.

 Reforzar o concepto de biblioteca como recurso para ter información ou

para disfrute do tempo de lecer.

 Elaboración da memoria do proxecto.

7. FOMENTO DA LECTURA / APOIO A O
DESENVOLVENTO DO PROXECTO LECTOR DE
CENTRO E DE AULA.

 O proxecto : “Arredor dos muíños” é unha invitación á escritura para

comunicar cousas aprendidas – os dossieres informativos

confeccionados por eles cando investigan – e para a escritura

pracenteira – fan poesías, crean adiviñas, inventan contos, recollen ou

recopilan cantigas ou refráns. Que eses escritos sexan editados e

postos a disposición do outro supón un incentivo á escritura coidada e

ao traballo ben presentado para que todos o poidan ler.
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8. ACCIÓNS PARA A INTEGRACIÓN DA CULTURA
IMPRESA/CULTURA DIXITAL.

 Emprego das TIC's e dos programas informáticos que promovan e facili-

ten a lectura e a escritura.

 Lectura de xornais e revistas tanto en formato papel como dixitais.

 Poñer imaxe e voz a contos que proxectaremos para todo o centro.

9. DIFUSIÓN DOS RECURSOS DISPOÑIBLES NA
BIBLIOTECA.

 Actualización da páxina web do centro con todos os recursos dispoñibles

na biblioteca.

 Empregando o taboleiro de anuncios.

 Utilizando un expositor para as novidades.

 A través da nosa mascota LIATANTOSCONTOS.

10. CRITERIOS, PROCEDEMENTOS, INDICADORES E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Os criterios de avaliación para analizar o desenvolvemento deste proxecto
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serán:

1. Grao de consecución dos obxectivos propostos.

2. Grao de implicación por parte do profesorado.

3. Cumprimento do horario establecido para o seu funcionamento.

4. Constitución e funcionamento dos órganos previstos.

5. Realización das actividades propostas.

6. Análise do impacto sobre as aprendizaxes significativas realizadas no

proxecto.

Os procedementos, instrumentos e indicadores que utilizaremos serán:

1. Reunións regulares do responsable da biblioteca co equipo de

mestres/as colaboradores/as.

2. Observación dos resultados obtidos, dentro dunha retroalimentación ou

feedback na que está inmerso o noso proxecto.

3. Rexistros-listas de control, rexistro anecdótico… dos procesos levados a

cabo e relacionados co proxecto.

4. Observación directa da acollida das actividades propostas e o nivel de

participación obtido.

5. Elaboración dalgunha enquisa sobre o funcionamento da biblioteca en

xeral e do proxecto en particular.
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