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ESCOLA INFANTIL 

 

1. DEFINICIÓN DA ACTIVIDADE 
 
Este obradoiro está adicado a promoción da lectura a través do xogo, 
actividades de dinamización, contacontos, fabricación de marionetas 
e títeres. 
 

2. DESENVOLVEMENTO TEMPORAL 
 
O proxecto desenvolverase o longo do curso escolar, rematando cando 
remate este. 

3. LUGAR DE DESENVOLVEMENTO 
 
Na propia escola nun aula ou na biblioteca do centro. 

4. OBXECTIVOS 
 
1. Disfrutar coa lectura 
2. Potenciar a memoria e a atención 
3. Aprender habilidades sociais e promover a súa socialización 
4. Lograr que a lectura se convirta en un hábito 
5. Espertar a imaxinación e a emotividade a través da lectura 
6. Fomentar o traballo en equipo 
7. Desenvolver o pracer de escoitar e comprender lecturas a través 

dos contos 
8. Descubrir o gusto por observar ilustracións e manipular libros e 

contos 
9. Fomentar o interés pola lingua escrita 
 

5. METODOLOXÍA 
 
En todo momento se traballa cunha metodoloxía baseada no traballo 
globalizado, motivación e experiencias previas do alumnado. Atendese 
o principio do xogo activo, participativo e cooperativo. 
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6. ACTIVIDADES 

 
 Narración de contos 
 Comprensión sobre o seu contido 
- Busca de finales, títulos… 

- Descripcións de personaxes e contornos  
 Realización  de fichas de lectura comprensiva 
-    Personajes 

  -   Argumento... 
 Creación de contos 
 Creación de personaxes 

 Actividades de dramatización 
 Xogos de creación e recreación de libros 
 Técnicas de promoción da lectura 
 Técnicas de cooperación e solidariedade 

 
7. RECURSOS 

 
Recursos  materiais. 

Material Funxible en xeral. 

Libros adecuados as idades dos/as participantes 

Recursos Humanos. 

· Tódalas programacións e actividades estarán asesoradas pola Pedagoga 
Diana Dieste Blanco, encargada do proxecto. 

· Para o desenvolvemento das actividades contarase con monitoras 
cualificadas adaptándose o seu número os/as usuarios/as. 
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