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NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

PLAN DE POTENCIACIÓN DO USO DO GALEGO 

 
OBXECTIVO 
Normalización do uso da lingua galega. 
 
ACTIVIDADES 

1. Avisos e comunicados nos taboleiros de anuncios. 
2. Elaboración de carteis e murais en galego. 
3. Utilización do galego como lingua vehicular nas reunións dos órganos 

colexiados do centro. 
4. Datas no encerado. 
5. Inventarios. 
6. En xeral, tódalas actuacións administrativas de carácter interno. 

 
OBXECTIVO 

Elaboración e disposición de materiais pedagóxicos precisos para a realización 
de proxectos que incidan na promoción do galego nas aulas das diferentes etapas 
educativas. 
 
ACTIVIDADES 

� Reunións periódicas do Equipo cos coordinadores de ciclo. 
� Asesoramento lingüístico nas distintas actividades. 
� Elaboración de materiais para o desenvolvemento de temas didácticos que se 

traballan no centro ao longo do curso, tales coma: 
� Magosto. 
� Semana da A Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia. 
� Nadal. 
� Entroido. 
� Día da rosca. 
� Semana das Letras Galegas. 
� Festivais diversos. 
� RADIO ESCOLAR: Coordinación co responsable da actividade na emisión de 

programas tendentes a conseguir un perfeccionamento da expresión oral, 
pronuncia, entoación e lectura expresiva en lingua galega. 

� PRENSA ESCOLAR: Publicación da revista “TEMPO DE LER” que se 
distribúe entre os membros da comunidade educativa. 

� Fomento da lectura na aula, na biblioteca do centro e, a través do servizo de 
préstamo semanal, na casa do alumno. 

� Recolleita e coñecemento no centro das disposicións legais e outras instruccións 
sobre o uso da lingua galega. 

� Tarefas de apoio (A.C.I.S.) para a integración dos alumnos procedentes doutras 
comunidades autónomas ou do extranxeiro. 
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OBXECTIVO 

Organización de programas e actividades en galego, co fin de fomentar o uso da 
lingua galega entre os distintos compoñentes da comunidade educativa e do propio 
entorno. 
 
ACTIVIDADES 

� Relacións do centro con outras institucións: entes públicos locais, empresas, 
comunidades, asociacións, etc... 

� Correspondencia e informacións do centros aos pais e aos alumnos. 
� Correspondencia da A.N.P.A. co centro. 
� Correspondencia coa Administración educativa. 
� Coloquios, conferencias, etc. Sobre temas de interese xeral: educación para a 

saúde, hixiene, alimentación, prevención de drogodependencias... encamiñadas á 
formación e concienciación desta comunidade. 

 
 
AVALIACIÓN DOS OBXECTIVOS 

No mes de xuño reflectirase na memoria do curso o grao de consecución dos 
obxectivos previstos na presente planificación. 
 
RECURSOS 

Para a realización dos proxectos dotarase o E.N.D.L. de material bibliográfico, 
fonográfico, videográfico e informático en galego, así coma de consumibles e material 
funxible necesario. 
 
FINANCIAMENTO 

1. Presuposto de gastos de funcionamento do propio centro 
2. Axudas para a realización dos proxectos recibidas da Consellería de Educación e 

O.U. 
3. Calesquera outras contribucións económicas. 

 

EMPREGO RESPONSABLE, EQUILIBRADO E CRÍTICO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 
COMUNICACIÓN 

 
XUSTIFICACIÓN 
 
Dentro da actual sociedade da información, e dende a perspectiva do mundo educativo, 
podemos dicir que as TIC son: 

• • Unha aprendizaxe indispensable para todo cidadán e neste sentido fálase da 
alfabetización dixital. Tamén é preciso unha cultura audiovisual posto que 
vivimos nun mundo onde cada vez son máis frecuentes e teñen máis importancia 
as mensaxes audiovisuais: televisión, multimedia... 

• • As TICs. son tamén unha ferramenta que facilita a realización de múltiples 
traballos na comunidade educativa: xestión do Centro, elaboración de materiais 
didácticos, son un instrumento didáctico... A integración das TIC no conxunto 
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das ferramentas educativas permite a mellora dos procesos de ensinanza e 
aprendizaxe e de xestión dos centros. É preciso, pois, que as utilicen todos os 
profesores posto que non poden quedar como un campo de especialización só 
para determinados formadores. 

• • Son tamén un instrumento que facilita a formación permanente ao longo da 
vida. Non só ofrecen novas funcionalidades con un gran potencial para a 
innovación educativa, senón que tamén permiten desenvolver novos entornos de 
aprendizaxe virtual, sistemas de teleformación, que liberan aos estudiantes das 
limitacións da distancia xeográfica e dos horarios fixos de clase que impoñen os 
sistemas presenciais. 

• • As TIC son tamén un instrumento para levar a cabo políticas sociais 
compensatorias. Poden contribuír poderosamente á igualdade de oportunidades, 
posto que permiten acercar a aprendizaxe ao fogar e ao traballo ou a poboacións 
dispersas e illadas. 

• Finalmente podemos dicir que as TIC son un canal formativo paralelo, fonte de 
múltiples aprendizaxes informais por parte dos alumnos, especialmente a través 
da televisión e de Internet. É preciso que o Colexio tamén aproveite este canal 
formativo e considere e ordene todos estes coñecementos que os alumnos 
acadaron pola súa conta. 

 
COMPETENCIAS  

• Fomentar á páxina Web do centro como espacio de comunicación e de 
colaboración con toda a comunidade educativa. 

• Coordinar a acción do profesorado das distintas áreas e materias en relación ao 
traballo coas TICs. 

• Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades 
especiais de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 

• Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e 
transmitir valores sociais e de respecto de  outras costumes e outras formas de 
vida. 

• Prover ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información 
conseguida mediante o uso das TICs. 

• Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos 
propostos nas diferentes áreas do currículo. 

• Utilizar o  ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e 
de expresión das propias ideas. 

• Potenciar a comunicación cos  seus iguais. 

• Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao 
aproveitar as posibilidades que ofrecen as TIC 

• Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula: 
programacións, proxectos, explicacións, actividades... 

• Consultar e obter información a través das TIC, tanto para temas profesionais 
como para experiencias interesantes para a súa actividade docente 
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• Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de 
colaboración como Internet. 

• Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación, de 
maneira que se constitúan nun elemento común de información e de contacto 
con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a conexión entre eles. 

• A través das asociacións de nais e de pais dos centros, poñer en marcha 
mecanismos para aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favorecer a 
adquisición por parte de nais e pais dos coñecementos necesarios para un uso 
proveitoso das TIC. 

 
 
 

OBXECTIVOS 
• Distribución horaria. 
• Aula de apoio. 
• Recompilación de actividades e secuenciación e distribución por áreas e niveis. 
• Realización dunha programación trimestral conxuntamente elaborada cos titores 

dos respectivos grupos. 
• Mantemento, xestión e actualización dos equipos do Centro 

 
Ademais o profesorado tamén poderá dispoñer das horas que precise para algún 

tema puntual ao longo do mes, según dispoñibilidade horaria e previo aviso ao 
Coordinador para poder elaborar e preparar dito tema. 
 
ACTIVIDADES 
 
En Matemáticas: 

• Uso e utilidades da linguaxe LOGO. 
• Programar nesta linguaxe. 
• El conejo matemático. 
• Viaja en el tiempo con las matemáticas (Serie Pipo). 
• Los números con los Lunnis. 

En C. do Medio: 
• Os animais con Pipo. 
• O corpo humano con Pipo. 
• Descrubre o universo cn Pipo. 

En Lengua: 
• Las letras con los Lunnis. 
• Aprende a leer con Pipo I. 
• Vamos a leer con Pipo II. 

En relixión: 
• La biblia para niños. 

Interdisciplinar: 
• Mis primeros pasos con Pipo. 
• Ven a jugar con Pipo. 
• La magia de las letras. 
• Juega con Pipo en la ciudad. 
• Colección GARTU. 

AULA DE INFORMÁTICA 
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• Imagina y crea con Pipo. 
• Magic Artist 2 (Disney). 

 
3. Mantemento, xestión e actualización dos equipos do Centro. 
Serán tarefas tamén do coordinador: 

• Coidado, mantemento e actualización dos equipos da aula e do Centro. 
• Soporte e apoio técnico a todo o profesorado do centro. 
• Promover cursiños de preparación para o profesorado: 
• Curso interno de creación de actividades en entornos JClic, Ardora, EdiLim... 
• Uso da pizarra dixital. 

 
 

 
 

 (http://centros.edu.xunta.es/ceipdacruzbudino) 
O administrador de dita páxina será o coordinador das TICs. 
 
OBXECTIVOS  
 

1. De cara ao profesorado:  
a. Dar acceso a todos os profesores como usuarios da web. 
b. Favorecer a súa participación en canto á subida de arquivos, fotos, etc.; 

para fomentar a visita á páxina dos seus alumnos. 
c. Crear cursos e grupos de traballo na Aula Virtual para achegar a 

profesores e alumnos a través da Web. 
2. De cara ao alumnado: 

a. Fomentar nos alumnos o uso de Internet a través da nosa páxina Web e 
de Webquest. 

b. Concienciar aos alumnos da necesidade de navegar con precaución e 
seguridade: consellos de navegación segura. 

c. Dar a coñecer e fomentar o uso das distintas formas de comunicarse a 
través de internet: mensaxería instantánea, correo electrónico, foros, etc. 

d. Aprender a buscar información para incorporar a actividades e traballos: 
uso dos buscadores. 

3. De cara aos pais: 
a. Promocionar a asistencia a un curso de “Internet para pais”, que se 

desenvolvería a partires do segundo trimestre do curso. 
b. Fomentar a participación dos pais e darlles consellos útiles sobre a 

seguridade dos seus fillos no uso de internet. 
 

PÁXINA WEB DO CENTRO 
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DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

A biblioteca constitúe un enclave de estimulación informativa, lectora e cultural. 
Os alumnos deben acostumarse a visitala e ocupar o tempo de lecer con lecturas 
pracenteiras. Para estimulalos debemos: 
 

� O profesorado, dar exemplo (ler na biblioteca, utilizar o servizo de préstamo, 
consultar,…) 

� As familias, actuar de xeito semellante. 
� Levar a cabo programas que supoñan a familiarización cos espazos, recursos, 

catalogación,… 
� Visiar a biblioteca en grupos co profesorado para desenvolver actividades: 

curriculares, contacontos,… dirixidas, semidirixidas e libres. 
 

A BIBLIOTECA DE AULA 
 

Permite a proximidade ao mundo do libro e, polo tanto, favorece o hábito lector 
e o tratamento de principios esenciais como o coidado do común e a disposición para 
adicar tempo a lectura. 

Os fondos contarán con materias do centro e doazóns de entidades públicas e 
privadas. 

 
 

• Elaborar,  en  colaboración  co profesorado de apoio, o proxecto anual de 
biblioteca  escolar e a memoria final. 

• Coordinar, seguindo as directrices da consellería, o desenvolvemento do 
proxecto lector de centro, coa participación de todo o profesorado. 

• Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e 
catalogar). 

• Informar ao claustro das actividades da biblioteca e integrar a súas suxestións. 

• Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a 
comunidade escolar. 

• Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co equipo de apoio. 

• Asesorar  ao  profesorado  en  técnicas  de  animación  á  lectura,  estratexias  de  
dinamización, formación  de usuarios e traballo documental, seleccionando e 
elaborando materiais, xunto co resto do profesorado, para a formación do alumnado 
nestes aspectos. 

• Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar. 

• Representar ao equipo de biblioteca na Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

• Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación  e Ordenación  
Universitaria estableza na súa normativa específica sobre bibliotecas escolares 

FUNCIÓNS 
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• Independentemente de que cada titor pode baixar á biblioteca ao longo da 
semana cando o estime oportuno (para a realización de traballos, consulta, etc.), 
este lugar pode ser frecuentado a título individual polos nenos tódolas tardes 
(agás dos martes) en horario de 4 a 6 h. como sala de lectura. 

                                       

 
 

2º  CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
O valor da lectura é insubstituíble. Sen ela non é posible comprender a 

información contida nos textos  e  asimilala dun  modo  crítico. A  lectura  estimula  a 
imaxinación e  axuda a o  desenvolvemento  do pensamento abstracto. Na sociedade 
actual da comunicación, caracterizada pola abundancia de datos, a lectura comprensible 
ten un papel clave para converter a información en coñecemento. 
 
A INTERVENCION DOCENTE  
 

A  intervención docente  implica un  novo  concepto da palabra “ensinar”.  
“Ensinar” quere dicir “mostrar”, pero dende un punto de vista constructivista o 
“mostrar” maniféstase en ofrecer “problemas a resolver” para que o neno se cuestióne as 
ideas previas. 
 

Para   fomentar   a   lectura,   o   conto   utilizarase   como   instrumento   
fundamental   para   o desenvolvemento    das   habilidades    lingüísticas,   aplicando   
diversas    estratexias   de    animación    e proporcionando unha ensinanza adecuada as 
súas características. 
 

O profesorado de  educación infantil  terá como obxectivo fundamental o 
desenvolvemento nos alumnos do interese pola lectura, e para iso, consensuanse 
aspectos metodolóxicos na maneira na que se produza o proceso de aprendizaxe da 
lecto-escritura. 
 
 
OBXECTIVOS 
 
�     Desenvolver nos alumnos o pracer pola lectura 
�     Fomentar hábitos lectores 
�     Utilizar diferentes estratexias de comunicación na lectura de imaxes e pequenos 
textos. 
�     Desenvolver a imaxinación e  a creatividade do alumnado a través dos contos 
�     Utilizar a lectura como medio para ampliar o vocabulario  
 
 
ACTIVIDADES PARA DESENVOLVER A LECTURA POR NIVEIS: 
 
AULA DE 5 ANOS 
 

No aula de 5 anos a lectura preséntase dende o comezo como unha ferramenta 
importante para a adquisición de calquera aprendizaxe. O neno encóntrase nun 

PROXECTO LECTOR 



 77 

momento de ruptura. Coñece moitas letras, asocia a grafía co son e móstrase moi 
motivado por intentar ler calquera palabra que lle rodea. A labor do mestre debe 
posibilitar recursos para que o neno satisfaga todas as súas inquietudes lingüísticas. 
 

O  uso  de  libros  e os  traballos  relacionados  coa lectura deben estar presentes  
para facilitar  a adquisición da escritura alfabética e que o neno comece a ler palabras ou 
pequenos textos. 
 

Para aproximar aos alumnos a lectura e o mundo das palabras utilízanse as 
seguintes estratexias: 
 

Aproximación a textos escritos: carteis explicativos de normas, materiais, murais 
de letras, xogos para relacionar palabras con imaxes… 
 

Taller  de  lectura:  Lectura  de  contos  en  galego  e  traballo  de  memorización,  
creatividade  e relación de ideas. 
 

Representacións  e  dramatizacións  de  contos  traballados  na aula: inventar 
contos  a partir de imaxes, sons, crear personaxes, inventar historias creativas, finais 
para os contos, escenarios ou vestimentas… 

 
Contos falados para traballar a pronunciación correcta de cada grafema. 

 
 
 
PROXECTOS PARA INCENTIVAR A LECTURA 
 
O LIBRO  VIAXEIRO: Desenvólvese a creatividade e a imaxinación coa creación 
dunha historia e as ilustracións que fan mostra do texto creado. É un traballo en grupo. 
Unha vez rematado, cada neno levará o conto a súa casa durante dous días para disfrutalo 
coa súa familia. O libro tamén viaxará polas aulas do centro. 
 
QUÉ PASA NO MUNDO?: Xurde co propósito de motivar o alumnado no coñecemento 
e utilización da prensa creando a necesidade de coñecer que pasa no mundo. Aproxima 
ao alumando as letras e a prensa como recurso didáctico desenvolvendo a capacidade 
de sentido crítico. 
 
BIBLIOTECA DE AULA: Consiste nun servizo de préstamos onde os nenos levan 
libros do aula para lelos  e  traballalos  nas casas. Ademais  da  lectura  vincúlanse  
actividades relacionadas  coa comprensión lectora e có correcto uso e coidado do 
material. 
 
AULA DE 4 ANOS: 
 
Aproximacións a textos escritos: a través dos carteis da aula que indican os recantos, 
letreiros para  etiquetar  o  material,  rótulos  para  asociar  letras  a  imaxes,  etc.  Diste  
modo  os  alumnos poderán detectar a presencia do escrito na aula e a súa utilidade. 
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Traballo  co  nome de cada alumno: recoñecer o  propio nome  (na súa tarxeta,  no  
panel de asistencia…), identificar  o nome dos  compañeiros, saber cantas  letras  
compoñen o seu  nome, copiar  o  nome, descubrir o  nome  de  cada letra que  forman  
os  nomes  dos  nenos  da clase, construír o seu nome a partir de letras móbiles, etc. 
Todas estas actividades centradas no nome son moi atraintes para o alumno e serán o 
punto de partida para o posterior traballo lectoescritor. 
 
 
Taller  de  contos:  escoitar  contos  lidos  polo  docente,  inventar  contos  a  partir  de  
imaxes, dramatizar  historias ou personaxes  concretos,  crear entre  todos o  noso propio 
conto, identificar palabras nos textos, recoñecer letras traballadas, etc. Os contos son un 
recurso moi motivador para o traballo da lectoescritura e permiten abordar actividades 
diversas. 
 
 
Lectura de pictogramas: recoñecer pictogramas, ler frases formadas con pictogramas, 
construír frases con eles, etc. Permitirá ao neno traballar a linguaxe oral, a estrutura 
do escrito e faralle sentirse capaz de achegarse máis ao sentido dos textos. 
 
 
Actividades de asociación e creatividade: ao longo de todo o curso levaranse a cabo 
actividades que permitan ao neno  relacionar as palabras o  seu  contido, identificar 
letras que  se repiten en palabras distintas, formar eles mesmos palabras cando se sintan 
capacitados, etc. Todo elo dunha forma constructivista e partindo do nivel de cada 
alumno. 
 
 
Biblioteca da  aula: constitúe un recanto da clase  á que o  neno  pode acudir  
libremente. A biblioteca da aula achega os libros aos nenos permitíndolle velos e 
aprender a utilizalos mediante a  organización  dun  servizo  de  préstamo  que  funciona  
de  forma  semellante  á  de  calquera biblioteca pública (con rexistro de libros, 
distribución por temáticas nos estantes, identificación por gomets da ubicación dos 
contos…) 
 
AULA DE 3 ANOS: 
 
Traballo   constante   a  través   do   recanto   da  biblioteca,   a  modo   de:  lectura  de   
contos, dramatizacións  dalgún  deles,   escenificación  de  personaxes,  cambios  das  
historias,   contos inventados, contos encadeados… 
 
Realización dun conto con imaxes no que cada neno/a vai aportando diferentes 
secuencias. 
 
Recitado de refráns, poesías, trabalinguas, adiviñas… 
 
Utilización de pictogramas na aula, acompañados do nome. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

A lectura é unha ferramenta imprescindible de aprendizaxe ao longo da vida 
dunha persoa. 

Animar a ler é tamén suscitar a  necesidade  de satisfacer as nosas dúbidas. 
Lemos  para unha diversidade extraordinaria de propósitos: para informarnos do que 
ocorre ao noso arredor, para buscar unha información precisa, un número de teléfono, un 
manual de instruccións,... 

 
A  elaboración  dun  Plan  Lector  suporá  un  conxunto  de  medidas  

organizativas  e  prácticas educativas encamiñadas a potenciar e a desenvolver nos 
alumnos todas as competencias implicadas nos procesos de adquisición de 
coñecementos culturais, científicos e de goce persoal mediante a lectura. 
 
PLAN  LECTOR  1º  CICLO 
 

Que pretendemos conseguir? 
 

• Ler de forma expresiva e desenvolver estratexias para ler con fluidez e entoación 
adecuadas. 

• Ler comprensivamente un texto adaptado á súa idade. 
• Contribuír a unha aproximación á lectoescritura de maneira lúdica e atractiva. 
• Mellorar a expresión oral. 
• Ler de forma autónoma e con asiduidade. 
• Desenvolver actitudes emocionais e positivas cara o uso da lectura no tempo de 

ocio. 
• Apreciar o valor dos textos e empregar a lectura coma fonte de disfrute e de 

información. 
• Identificar o rincón dos libros dentro da aula. 
• Distinguir a biblioteca de aula da biblioteca do Centro. 
• Adquirir hábitos relacionados co comportamento que se debe manter nunha 

biblioteca. 
• Adquirir hábitos relacionados co coidado e conservación dos libros (coma algo 

colectivo). 
 
E para iso, na aula traballaranse: 

• Lectura colectiva  na que  se  priorizará o  tratamento  individualizado  para 
iniciar  o  ensino  da lectura e escritura, respectando os ritmos e adquisicións dos 
alumnos. 

• Lectura individual e silenciosa. 
• Exercicios de comprensión e de vocabulario. 
• Lectura de textos de distintas tipoloxías: cómic, receita, carta, conto,... 
• Lectura de prensa e revistas axeitándoas a súa idade. 
• Recitado de poesías. 
• Creación de pequenas historias ou contos. 
• Dramatización de pequenas historias. 
• Correspondencia entre alumnos. 
• Expresión oral das propias opinións e de experiencias persoais. 
• Préstamo de libros da biblioteca de aula. 
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PLAN  LECTOR  2º  CICLO 
 
Que queremos conseguir? 
 

• Ler en voz alta, de maneira fluída, sen silabeo, coa entoación e o ritmo axeitados 
ao seu contido. 

• Comprender textos escritos literarios e non literarios de carácter narrativo, 
descritivo, dialogado e expositivo partindo de distintas fontes: libro, revista, 
Internet... 

• Ler diversos textos captando o sentido global e as ideas principias dos mesmos. 
• Comprender mensaxes de comunicación verbal e non verbal. 
• Producir textos orais de maneira estruturada e diferentes formas textuais: 

narración detallada de experiencias presentes  e  pasadas; expresión de  desexos, 
sentimentos, opinións, etc. propias  e alleas; descricións de obxectos, esceas, 
persoas e lugares. 

• Utilizar a conversa, o diálogo, a entrevista, etc. para recadar e organizar a 
información, planificar experiencias, memorizar mensaxes. 

• Producir e  recitar, dramatizar e  representar textos  orais literarios  e  non 
literarios:   cancións, adiviñas, poesías, contos, poemas, monicreques, xornal, 
cómic. 

• Valorar a  lingua como  instrumento  para satisfacer as propias  necesidades  de  
comunicación e expresión,   para  planificar  e  realizar  actividades  concretas,  
para  informar  e  como  medio de disfrute e pracer. 

• Aplicar estratexias de  comprensión de  textos  escritos  como: distinción e  
subliñado  de  ideas principias; relación das mesmas; relectura; división do texto 
en apartados significativos. 

• Producir  textos escritos con corrección, orden e adecuación: narrar experiencias 
e feitos presentes e pasados, persoais  e alleos, reais e imaxinarios; expresar 
desexos, sentimentos, opinións, etc. propias e alleas; describir obxectos, 
animais, esceas, persoas, lugares; escribir poemas e contos, etc. 

• Mostrar interese pola claridade, orde e limpeza na presentación dos textos 
escritos para lograr unha comunicación máis efectiva. 

 
E  para  iso  na  aula  traballaranse  a  lectura,  a  escritura  e  a  expresión  oral  

conxuntamente,  non exclusivamente na área de Lingua, senon coa participación de 
tódalas áreas do currículo para conseguir: 

• A adquisición de vocabulario específico de cada área que lles permita unha   
comprensión total dos textos utilizados en cada unha delas. 

• A mellora da expresión oral e escrita á hora de comunicar información. 
• A adquisición progresiva do uso das técnicas de estudo ( subliñado, resumo, 

esquema, gráficos...) nas diferentes áreas..  
• Manexo de distintos documentos informativos. 
• A adquisición de ferramentas que lles permitan buscar información sobre calquera 

tema do currículo. 
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PLAN LECTOR DO 3º CICLO: 
 
Que queremos conseguir? 
 

• Obter un dominio do proceso lectoescritor. 
• Valorar os textos como fonte de pracer e diversión. 
• Relacionar o código oral e escrito: ritmo, velocidade,entoación,comprensión 

lectora,… 
• Realizar un uso lector dos signos de puntuación. 
• Interpretar as abreviaturas máis usuais. 
• Lectura comprensiva de diferentes textos escritos e comentarios persoais dos 

mesmos. 
• Facer recitados e dramatizacións de forma axeitada. 
• Adquisición e ampliación do vocabulario. 
• Potenciar a importancia do coidado e respecto polos libros como patrimonio de 

todos. 
• Mostrar interese e actitude crítica ante as ideas expresadas nun texto. 
• Recoñecer a necesidade e usos da comunicación oral. 
• Distinguir  e  utilizar  os  diferentes  tipos  de  textos  orais:  monólogo,diálogo,  

entrevista,  guión radiofónico, teatro, regras de xogo,… 
• Utilizar o discurso e as producións orais como fonte de información, diversión, 

lecer e fonte de enriquecimento e perfeccionamento da propia lingua. 
 
 
Que imos facer para conseguilo? 
 

Traballarase conxuntamente a lectura, escritura e a expresión oral. 
Esta tarefa non será exclusiva das horas lectivas das linguaxes, senón que será 

necesaria a participación de tódalas áreas do currículo para conseguir a adquisición de 
vocabulario específico de cada área, que lle permita unha total comprensión dos textos. 
 
 

A lectura traballarase tanto de forma colectiva como individual. 
 

LECTURA COLECTIVA: 
 

Nas áreas de Lingua galega e castelá, adicaránselle quince ou vinte minutos 
diarios, mediante as lecturas que  se  recollen no libro  de texto,  nos  cadernos  do  
alumno  e  nos  libros  de lectura colectiva.Tamén se fará unha lectura das normas 
gramaticais e ortográficas. 

 
Na  área  de  Matemáticas,  realizarase  unha  lectura  comprensiva  dos  

exercicios  e  problemas plantexados, como axuda á súa resolución. 
En Coñecemento  do  Medio, cada tema será  lido  en días  sucesivos  como  

paso  previo  á súa explicación e á realización de resumos e esquemas. 
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LECTURA INDIVIDUAL: 
 

Realizarase en tódalas áreas antes da lectura colectiva. 
 
Os alumnos visitarán regularmente a Biblioteca do Centro, para recadar 

información, ben para complementar algún tema traballado, ben para a realización de 
traballos sinxelos (individuais ou por grupos): biografías de personaxes históricos, o 
medio natural, a poboación, … 

 
A lectura individual traballarase fundamentalmente na biblioteca de aula, que 

funciona ao longo de  todo  o  curso:  os  alumnos/as  levan  os  libros  de  lectura  
(narrativa,  poesía,  teatro,  cómic) procurando alternalos e devólvenos ao rematar de 
lelos. Ás veces, cubren unha ficha sobre o libro que acaban de ler (título, autor, editorial, 
o que máis lles gustou, resumo, …) 

 
No  terceiro  ciclo,  trabállase  tamén  coa  prensa:  realízase  a lectura de 

noticias de  diferentes periódicos e a posterior selección de titulares de prensa das 
diversas seccións.Logo estes titulares lense á hora do recreo, dentro da programación 
diaria da Radio Escolar. 

 

DINAMIZACIÓN DO MEDIO SOCIAL 

 
 

 
OBXECTIVOS CARA A COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA 

1. Promocionar e afianzar o uso da LINGUA GALEGA 
2. Estimular a  creatividade   literaria  e   plástica  dos   alumnos publicando os 

seus traballos. 
3. Recoller as  actividades  realizadas  ao  longo  do  curso,  tanto escolares como 

extrescolares. 
4. Desenvolver o sentido crítico para valorar e seleccionar os mellores traballos. 
5. Fomentar a colaboración nunha actividade común. 
6. Valorar o esforzo propio e alleo. 

 
ACTUACIÓNS 
 
FESTAS E CELEBRACIÓNS 

• Magosto 
• A Constitución. 
• Nadal. 
• Día da Paz. 
• Entroido. 
• Día da Rosca. 
• Día das Letras Galegas. 
• Festival de fin de curso. 

PRENSA ESCOLAR 



 83 

• Saídas e excursions 
• Creacións literarias e gráficas deportes 
• Pasatempos 
• Noticias da radio escolar, libros mais lidos 
• Entrevistas 
• Novas de Budiño 
• Saúde 

 
 
COORDINACIÓN.-    A    coordinación   da   Revista   Escolar   será responsabilidade  
do  Equipo  de  Normalización  e  Dinamización Lingüística en colaboración co 
Coordinador do Medio Social e cos titores de tódolos cursos, que seleccionan os 
traballos axudados por un equipo de redación formado por profesores e alumnos. 
 
 
OBXECTIVOS CARA A COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 
 

• Recoñecer a importancia da prensa como fonte de información, formación e 
entretemento. 

• Ter unha actitude receptiva e crítica ante as mensaxes recibidas a través da 
prensa. 

• Ser conscientes da necesidade da existencia de xornais en lingua galega, de cara 
á normalización da lingua 

• Analizar as diferentes mensaxes existentes na prensa: informativas, de opinión, 
propagandísticas e publicitarias, prestando atención ás respectivas estratexias 
utilizada 

 
ACTIVIDADES 
 
 
Lectura de diferentes xornais (cada neno e nena trae un periódico). 
Comparamos:  o  formato,  a  letra,  a  cor,  as  diferentes  seccións,  tratamento  dunha  
mesma noticia,etc. 
Fixámonos nos titulares, os subtítulos, pé de foto, etc. 
 

• Inventar  unha  “noticia disparatada”,  copiando  o  estilo  dunha  real, con  
palabras  recortadas do periódico (Por exemplo: “Búscase rata de 53 anos para 
regalo de Reis”) 

• Quebracabezas: recórtase unha noticia en anacos (o máis facil é unha da 
sección de sucesos) e recomponse por parellas. 

• Aproveitaranse  os  xornais  para facer murais de  “adxectivos”, “verbos”  ou o  
que  se  estea  a traballar nese momento. 

• En Coñecemento do Medio,: buscamos nun atlas ou mapa para localizar os 
países ou lugares aos que fan referencia as noticias. 

• Análise dunha noticia (para 5º e 6º cursos): 

• Recórtase unha noticia 
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• Pégase  nun  folio  ou  caderno  e  contéstase  ás  seguintes  preguntas  despois  
de  lela detidamente,  buscando  no  diccionario,  se  é  preciso,  as  palabras  
descoñecidas,  e localizando o lugar onde ocorre 

• Contéstase a: 

o Onde ocurriu? 
o Cando?  
o Como?  
o Por que? 

 
 

Hai que resaltar a importancia que o tratamento da prensa ten para o galego, pois 
o seu uso como auxiliar  das  clases   de   lingua   galega   ten  unhas  posibilidades   moi   
restrinxidas.  Nos   medios   de comunicación escritos o emprego do galego é escaso, 
pero de tódolos xeitos, é posible contar con mostras de noticias, reportaxes, etc, na nosa 
lingua, que poden ser utilizadas na clase. 
 

É necesario romper a falsa identificación medios = castelán. Por iso a escola, 
dentro do proceso de Normalización e Dinamización Lingüística debe contribuir de xeito 
activo. 
 
 

RADIO  ESCOLAR 

 
OBXECTIVOS 
 

• Perfeccionar a expresión oral en xeral, e os aspectos concretos de: pronuncia, 
entoación, soltura diante dun micrófono, e lectura expresiva. 

• Desenvolver a creatividade e a expresión escrita, na confección de guións e 
textos para a radio. Nos niveis de Educación Infantil e 1º de Primaria, exercitar a 
memoria e a creación de textos orais. 

• Exercitar a  memoria e a creación de temas musicais. 

• Promocionar o uso normalizado da lingua galega. 

• Escoitar activamente as producións propias e alleas. 

• Fomentar o traballo en equipo, o traballo responsable e a boa ocupación do lecer. 

• Comprender o funcionamento dos medios de comunicación en xeral, e das 
emisoras de radio en particular. 

• Descubrir a radio como fonte de pracer, de información e de cultura. 

 

ACTIVIDADES 

As  actividades  de  radio  escolar  organízanse  dende  o  Equipo de Dinamización do 
Medio Social coa colaboración   de  Normalización  e Dinamización Lingüística. O resto 
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dos equipos, en concreto o profesorado de Lingua, Coñecemento do Medio, Inglés, 
Educación Física e Música, participan realizando ou coordinando programas específicos. 

 
1. Realización de programas de periodicidade fixa 

1.1. Titulares de prensa. 
1.2. O tempo. 
1.3. Música dedicada 

2. Realización de programas sen periodicidade fixa 
 

2.1. Retransmisión do concurso ¿Queres ser unha estrela?, con actuacións diversas 
do alumnado do centro.Realízase os mércores do mes de maio no tempo do 
recreo. 

 
2.2. Entrevistas con alumnos, profesores e personaxes que visiten a escola.  
2.3. Retransmisión en directo de festas e celebracións escolares. 

2.4. Retransmisión en directo de competicións deportivas escolares. 

2.5. Diversas enquisas, realizadas no patio durante o recreo. 

2.6. Reportaxes sobre temas puntuais do currículo. 

2.7. Reportaxes sobre saídas extraescolares. 

2.8. Reportaxes sobre concertos e outros actos celebrados no contorno. 

3. Radio Activa tamén resulta ser un eixo fundamental nas seguintes celebracións 
escolares: 

 
3.1. Magosto: programa especial sobre as costumes do Magosto, retransmisión dos 

Xogos realizados e do magosto propiamente dito. 
3.2. Día da Paz: programa especial con cancións, contos e outros traballos sobre a 

Paz, e a retransmisións dos actos en torno a elo. 
3.3. Entroido: Animación da Festa e retransmisión en directo do desfile de 

comparsas. 
3.4. Semana das Letras Galegas: Diversos programas en torno á cultura galega e 

creacións literarias dos alumnos.Cada ano faise un programa especial sobre  o 
autor homenaxeado das Letras Galegas. 

3.5. Festival de fin de curso: actuacións artísticas de alumnos e grupos de alumnos 
de tódolos niveis, dende E.I. ata 6º de EP. 

 

DINAMIZACIÓN DO MEDIO NATURAL 

 
 

OBXECTIVOS 
 

1. Recoñecer os aparellos de medición: termómetro, anemómetro, psicrómetro, 
pluviómetro,... 

2. Aprender a utilizalos xa sexa cunha medición directa ou mediante sinxelos 
cálculos. 

O SERVIZO METEOROLÓXICO 
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3. Anotar diariamente os datos obtidos: temperaturas (máximas e mínimas), 
precipitacións, velocidade do vento, presión atmosférica,... 

4. Elaborar, ao longo do curso,  gráficos de temperaturas e precipitacións para 
obter, en xuño, o climograma dos meses do curso. 

5. Facer públicos os datos e previsións na radio escolar. 
 
ACTIVIDADES 
 

� Consultar o termómetro de máximas e mínimas do día anterior. 
� Co anemómetro realizar a medición da velocidade do vento e co papaventos 

fixan a súa dirección. 
� Recoller a auga do pluviómetro que, despois de medila, e cunha sinxela 

operación matemática (aplicando unha constante de conversión), lles indica a 
cantidade de l/m2  caídos. 

� Consultar o psicrómetro para determinar o grao de humidade ambiental. 
� Medir co barómetro a presión atmosférica e, comparándoa coa do día anterior, 

faise a predicción para o día seguinte. 
 

Toda esta información reflíctese nun rexistro diario e mensual, co que despois se 
calcularán as medias mensuais para a elaboración dunha gráfica anual. Asimesmo, esta 
información darase a coñecer cada día a través do programa “O TEMPO HOXE” da 
radio escolar. 
 

 
 

OBXECTIVOS 
 

• Familiarizar o alumnado co mundo das plantas e o seu cultivo. 

• Coñecer a  nomenclatura  galega  tanto  das  plantas  de  xardín  como  da  
morfoloxía  xeral  dos vexetais. 

• Coñecer e distinguir as distintas árbores autóctonas da nosa comunidade e os 
seus froitos. 

• Aprender técnicas de cultivo coma a preparación de terras, fertilización e 
transplante. 

• Capacitar ao alumnado para o desenvolvemento de traballos cooperativos. 

• Coñecer o nome e uso dos utensilios de labranza tradiccionais en galego 

 

ACTIVIDADES 

 

As actividades estarán dirixidas pola coordinadora do Equipo de Dinamización 
do Medio Natural, e a súa duración abrangue dende o mes de xaneiro ata finais de maio. 

No  desenvolvemento  das  actividades  participan  tódolos  alumnos  do  centro  
desde  Educación Infantil ata 6º de  Educación Primaria. As actividades  que  se  
desenvolven seran  as seguintes: 

� Preparación da base da terra na que se van facer os cultivos, mediante unha 
mestura de substrato vexetal, area e terra nunha proporción axeitada 

AULA DE NATUREZA-O INVERNADOIRO 
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� Selección e clasificación das sementes de plantas de xardín para o seu posterior 
cultivo. 

� Elaboración dos sementeiros coa plantación das sementes seleccionadas na base 
de terra preparada en semilleiros segundo o tipo de semente. 

� Regos   periódicos   para  manter a   humidade   precisa,   tanto   nos   semilleiros   
coma posteriormente nos tarros. 

� Transplantado das plántulas a tarros individuais. 

� Estercado periódico dos tarros 

� Transplantado definitivo das plantas, xa desenvolvidas, ás zonas do xardín 
previamente preparadas. 


