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PROXECTO: MULLERES PIONEIRAS 

XUSTIFICACIÓN 

É importante destacar o papel da muller na sociedade actual e nos diferentes ámbitos: 

laboral, social, educativo, político, económico, científico, deportivo, artístico… 

É fundamental traballar desde a escola a igualdade, o respecto, a tolerancia entre os 

nenos e as nenas, sobre todo nun momento onde está a repuntar a violencia de xénero. 

Queremos destacar e dar a coñecer ao alumnado o papel que desempeñaron moitas 

mulleres ao longo da historia e as súas aportacións para conseguir una sociedade máis 

igualitaria e xusta. 

1. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

A organización e xestión da biblioteca escolar prográmase conxuntamente polo 

grupo dinamizador da mesma, nas súa reunión semanal. Despois require moitas horas 

máis de dedicación das que case nunca se dispón, pero con esforzo, interese e moito 

amor polo fomento da lectura imos pouco a pouco conseguindo cousas. 

Prevense actuacións similares ás dos cursos anteriores e aquelas novas, necesarias 

para  o desenvolvemento do novo proxecto. 

Primeiras xestións a levar a cabo. 

 Organización do horario da biblioteca: alumnos/as axudantes, profesorado de 

dinamización e tempo de uso de cada aula para o seu proveito, que será dunha 

hora semanal fixa e as que necesiten de libre disposición da biblioteca. 

 Busca e adquisición do material necesario para o noso proxecto. 

 Organizar, xestionar e desenvolver as actividades de: ACTO DE APERTURA DA 

BIBLIOTECA 

Ao longo do resto do curso  

 PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DAS ACTIVIDADES cos recursos e material utilizado. 

 Adquisición e catalogación de novos fondos literarios e audiovisuais. 

 Préstamos: con fomento das novidades literarias. 

 Elaboración de paneis informativos e motivadores das actividades programadas e 
guías de lectura. 

 Selección de contos con calidade temática e estética motivadores da lectura polas 
aulas. 

 Encontro con personaxes relevantes relacionados coa temática tratada.. 

 Exposición dos traballos realizados. 

 Organizar os materias das mochilas viaxeiras, montalas para o seu uso. 

 Programas trimestrais informativos das actividades a desenvolver e realizar a 
memoria final de curso. 
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2.- DINAMIZACIÓN E RECURSOS DA BIBLIOTECA 

O proxecto intenta ser interdisciplinar e integrador, que abrangue todas as áreas do 
curriculum e que debe axudar a desenvolver todas as competencias. 

Dividiremos o proxecto en tres bloques que intentaremos distribuír 
trimestralmente. 

1º bloque   Como actividade motivadora: 

 A muller ao longo da historia 
 
Obxectivos 

1) Coñecer o papel que ao longo da historia desenvolveu a muller.  

Dividiremos o estudo en dúas etapas: 

- A muller na Antigüidade, na prehistoria, no Antigo Exipto e Mesopotamia, na 

Antiga Grecia e Roma e na Idade Media e Moderna. 

- A muller na actualidade: 

- A muller do século XX 

- O feminismo 

- A incorporación das mulleres ao mundo laboral. (Diferenzas laborais e 

salariais. Ruptura de estereotipos) 

2º bloque  Como actividade investigadora e de desenvolvemento 

 Mulleres pioneiras 

Obxectivos   

1) Identificar mulleres que foron pioneiras en diferentes ámbitos: social, 

científico, cultural... 

2) Facer un traballo de investigación de cada unha destas mulleres. Cada aula 

elixirá unha muller pioneira e investigará sobre ela. 

3) Preparar unha breve biografía que se porá á entrada de cada aula. 

4) Recibir e entrevistar a algunha das mulleres escollidas. 

3º bloque  Como produto social relevante 

 Un colexio con nomes de mulleres 

Obxectivos 

1) Darlle a cada aula do centro o nome da muller investigada rotulando o nome 

nunha placa que se porá á entrada da mesma. 

2) Preparar unha breve biografía para colgar en cada porta e a súa imaxe. 

3) Preparar ao alumnado dos niveis superiores para facer unha presentación en 

calquera formato. 
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2. FORMACIÓN DE USUARIOS 

Como todos os cursos debemos seguir unhas liñas de actuación similares para formar 

ao alumnado que vai colaborar coa biblioteca:  

- Formar ao alumnado de 6º para que sexa quen rexistre no ordenador os 

empréstitos e manteña en orde a biblioteca. 

- Formación do alumnado de 3º de E.P. e alumnado novo para que saiban buscar 

un libro e gardalo no seu lugar correspondente. 

- Xogos para a adquisición destas habilidades. 

- Entrega do tríptico explicativo do bo uso da biblioteca e guía de usuarios ao 

alumnado novo e 3º de E. Primaria. Esta guía está exposta na biblioteca en formato 

DIN A-3. 

- Formarase ao alumnado na busca e selección da información en diferentes 

soportes: ordenador, mapas, enciclopedias, vídeos documentais... 

- Fomento da consulta da nosa páxina web. 

- Formación do profesorado en cursos relacionados con bibliotecas escolares. 

- Obradoiro TICS, alumnado de 4º coa finalidade de poder acadar a formación en 

competencias dixitais cara á súa preparación para o proxecto DIXGAl, que se 

desenvolve nos cursos de 5º e 6º de E. Primaria. 

Continuanrase a levar a cabo todas aquelas actividades relacionadas co fomento da 

lectura que sabemos que son valoradas e dan moi bos resultados. 

- Fomento da lectura en familia: mochila viaxeira, continuarase coa 

ampliación de 15 días de permanencia na casa que resultou moi positivo. 

- Hora de ler como impulsora do desenvolvemento da lectura e da mellora das 

competencias. 

- Lectura na rede: seguir mantendo as liñas de actuación de cursos pasados 

(lecturas on-line). Traballos de investigación a través de páxinas, webquest, 

blogues... 

- Encontros con escritores e persoas relevantes da cultura. Unha das 

actividades con máis aceptación, xa que o alumnado goza coas experiencias 

contadas por estas persoas. 

- Presentación por parte do equipo da biblioteca, das novidades adquiridas 

para o bo desenvolvemento do proxecto e outras lecturas. 

Seguiremos traballando as novidades do pasado ano. 

- Actividades lúdicas e creativas: xogos de rimas, adiviñas; facer marca-páxinas. 

- Mércores poéticos: día para ler todos o mesmo poema, recitalo, dramatizalo, 

memorizalo. 

- Vídeo-lectura: “Do pracer de escoitar ao pracer de ler” proxectar contos para 

crear a ilusión por lelos despois. 
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- Recomendación do libro favorito. 

 

 

Relacionado co proxecto en si, acadar os seguintes obxectivos: 

- Mergullarse na busca a través da rede de mulleres que foron pioneiras. 

- Buscar información escrita onde quede recollido o seu traballo, os éxitos 

obtidos, a súa importancia na actualidade. 

- Crear relatos, exemplo: inventar historias tendo como protagonista a algunha 

desas mulleres. 

- Investigar sobre mulleres ferrolás e galegas que foran relevantes. 

- Crear un novo itinerario lector relacionado con este proxecto. 

- Desenvolver actividades e xogos a partir das súas lecturas. 

 

3. BIBLIOTECA INCLUSIVA 

- Dirixir a nosa actividade para mellorar a accesibilidade ás persoas con 

discapacidade e que os nenos e nenas desfavorecidos gocen dos dereitos humanos, 

civís, sociais, culturais.  

- A biblioteca debe ser unha canle favorecedora para o goce destes dereitos.  

- Mellorar barreiras que dificultan a accesibilidade física e de uso da biblioteca.  

- Adquirir ferramentas adaptadas ás persoas discapacitadas.  

- Aumentar a existencia nos fondos da biblioteca: audio-libros, películas con 

subtítulos, audio descrición e materiais de lectura fácil.  

- Acercar a Biblioteca aos espazos de lecer.  

 

4. OUTRAS ACTUACIÓNS 

A biblioteca é o verdadeiro centro de recursos de toda a comunidade educativa 

como medio facilitador de todo o material necesario para o desenvolvemento da 

función docente. 

Aportarase todo o material e axuda na elaboración de actividades que integren o 

proxecto nas súas actuacións. 

Seguiranse a elaborar guías de lectura cara aos períodos de vacacións ou en datas 

concretas dalgunha celebración. 

Ademais das actividades propias do proxecto, seguiranse a programar outras 

propias de datas sinaladas: Día de Rosalía, Mes do Libro, Día das Letras Galegas, 

Día da Muller, Dereitos da Infancia. 
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Tamén se coordinará cos outros grupos dinamizadores para o desenvolvemento 

común de actividades arredor do proxecto. Teranse en conta tamén as posibles 

propostas da ANPA. 

Seguirase asistindo a cursos relacionados coa xestión e fomento lector. 

 

 

5. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

 Seguindo as liñas de cursos anteriores intentaremos establecer e impulsar 

mecanismos de avaliación útiles, a partir dun traballo sistemático de recollida de 

accións de biblioteca. Para ser operativos partiremos dun estudio diagnóstico tanto a 

nivel cuantitativo como cualitativo de: 

- Uso e valoración do espazo da biblioteca (profesorado, alumnado, implicación 

familiar). 

- Cantidade de préstamos realizados e libros máis lidos. 

- Tempos para a reflexión: adecuación das actividades programadas para o 

fomento lector e formación para o acceso á información. 

- Diversidade dos destinatarios. 

- Estratexias para a difusión, comunicación e a sinalización cara ao alumnado, 

profesorado e familias. 

- Estratexias que abranguen a difusión, a comunicación e a sinalización. 

- Estratexias dirixidas ao alumnado, ao profesorado e ás familias. 

- A avaliación do proxecto farase dos obxectivos fixados con anterioridade e 

tamén por aula segundo os estándares de aprendizaxe prefixados, e tendo en 

conta os distintos instrumentos de avaliación.  

 

6. GRUPO DA BIBLIOTECA 

Seguiremos co mesmo coordinador: J. Luís Docampo Amoedo. O resto do grupo de 

apoio, cinco membros, pode sufrir algunha variación cara ao vindeiro curso, por 

desprazamento ou xubilación de membros do claustro. 

Con respecto ao horario: o grupo de apoio terá unha hora semanal, que é a que se 

emprega para reunirnos e a outra hora da que dispón cada membro do grupo 

adicarase a realizar as funcións necesarias para organizar as actividades e outras 

necesidades, xa que hai que afrontar numerosas tarefas para o bo funcionamento 

dunha biblioteca escolar. 

Hai tamén un grupo do profesorado que colabora en tarefas de rexistro e coidado de 

libros. 

Os membros do grupo da biblioteca son os seguintes: 
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Mª Isabel Cajide Pedreira  P. Definitiva  6º E.Primaria  

Dalia Abella Pérez  P. Definitiva  3º E.Primaria  

Mª Dolores López Espiñeira  P. Definitiva  3º E.Primaria  

Fernando García Fernández  P. Definitivo  2º E.Primaria  

Ángela Pérez Ruiz  P. Definitiva  Ed.lnfantil  

J. Luís Docampo Amoedo  P. Definitivo  Ed. Física (Coord)  

Ana Trastoy Cuba  P. Definitiva  1º E.Primaria  

Mª LeonorJaneiro Lombos  Prof. Relixión  
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

 

Achégolle a solicitude das liñas prioritarias de actuación para o Plan de 

Mellora de Bibliotecas Escolares, segundo se publica ORDE do 23 de 

abril de 2018 (DOG do 8 de maio de 2018), que foi aprobado polo 

Claustro e Consello Escolar na sesión celebrada o 29 de maio de 2018. 

 

 

    Ferrol,  de …….. xuño de 2018 

 

 

     A directora 

 

 

 

 

 

   Asdo.: Mª José Piñeiro Abeledo 

 

 

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

Edif. San Caetano, bloque 2, 2º andar 

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA 


