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1.- GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS 

Obxectivos do Equipo da Biblioteca para o PXA 2016/17 

A biblioteca debe ser o eixo vertebral das liñas de actuación que se leven a termo no 

Centro.En coordinación cos outros equipos desenvólvense as actividades programadas no 

proxecto: “Ferroleando pola igualdade”. 

O obxectivo xeral foi:  ANIMAR Á LECTURA A TRAVÉS DA IGUALDADE 

Ademais doutros obxectivos como: 

 Favorecer no alumnado a construción dunha identidade non sexista e non violenta, 

promovendo a adquisición de recursos persoais que fomenten as relacións igualitarias. 

 Interiorizar valores como a tolerancia e o respecto na construción persoal do alumnado, 

como medida para previr actitudes sexistas que fomenten ou perpetúen a violencia de 

xénero.  

 Educar a intelixencia emocional e social co fin de establecer relacións baseadas na 

empatía, o diálogo, a negociación, cooperación e resolución de conflitos dun xeito 

construtivo.  

 Promover o desenvolvemento da capacidade de iniciativa e pensamento crítico. 

 Descubrir o positivo de vivir en igualdade. 

 Traballar e cooperar en equipo nas diversas actividades propostas. 

 Traballar as propostas que nos suxeriron dende o Concello, CEFORE, ....a través desta 

proposta cremos que foron quen de empatizar con ela, desenvolvendo sentimentos e 

emocións que fixeron que se acercaran a un tema tan importante na vida social colectiva. 

 Concienciar ao alumnado no respecto pola diversidade e por derribar barreiras que 

subsisten, sobre todo nos roles de mulleres e homes. 

 Adquirir as competencias lingüísticas a través de todas as actividades desenvolvidas. 

 

Tal e como foron prantexados para este curso cremos que foron alcanzados en grande 

medida, uns con máis satisfacción ca outros 

Para elo animamos a salvar as desigualdades sociais, de xénero, etc e ao tempo coñecer 

personaxes de Ferrolterra que traballaron a prol desta idea. 

 

 

Como dinamizador principal do traballo botamos man dunha actividade-xogo que nos 

propuxeran desde o C.E.F.O.R.E.:.  “ E N T R E   I G U A I S ”  

 

 

 

 



MEMORIA PLAMBE 16 -17   2 

 

ORGANIZACIÓN DO XOGO: “FERROLEANDO POLA IGUALDADE” 

Enviouse a cada titor esta folla explicativa da actividade. 

O proxecto deste curso, como lembraredes, xurdiu dunha proposta do CEFORE de traballar, 

conxuntamente con eles e outros Centros, o valor da igualdade entre o alumnado. 

O proxecto aporta un material como axuda dinamizadora e motivadora para alcanzar os 

obxectivos. Este material xa está no noso poder e queremos iniciar este 2º trimestre con 

algunha das actividades propostas. 

O traballo ten varias fases:  

1ª FASE 

 Exposición de fotografías na Biblioteca de homes e mulleres posando. 

 A partir das fotos o noso alumnado deberá adiviñar que traballo desenvolven cada 

un deles. 

 Cada neno/a levará unha folla onde hai escritas frases relacionadas cos diferentes 

oficios que poden desenvolver as persoas das fotografías. E deberán adiviñar que 

frase corresponde a cada foto. 

 As fotos terán cada unha un número que será o que os rapaces e rapazas escribirán 

na súa folla a carón de cada frase que pensen que lles corresponde. 

 Rematada a visita o titor/a recollerá estes papeis e haberá que esperar á 2ª fase (onde 

haberá outra exposición) para ver se acertaron. 

 As visitas á exposición faraas cada aula na hora que ten asinada de biblioteca, para 

evitar coincidir dúas aulas á vez. 

 A exposición estará a vosa disposición dende o 11 ao 20 de xaneiro para dar tempo a 

todas as aulas a facer o xogo.  

 Na vindeira semana podería iniciarse a 2ª fase da que xa vos informaremos. 

O equipo dinamizador da biblioteca dávos as grazas pola vosa colaboración e espera que 

lles resulte a todo o alumnado moi divertida e sobre todo moi instrutiva esta actividade. 
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Xoga con nós. Adiviña quen é que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A continuación recóllense as respostas obtidas nun aula de 4º 

 

Foto 
 

Profesión 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nº de 
respostas 
diferentes 

a 
   

6 
  

3 1 
   

13 4 

b 1 
  

4 
    

16 1 
 

1 5 

c 1 1 6 7 
   

3 1 
  

4 7 

d 
   

2 21 
       

2 

e 
   

1 
  

1 4 1 15 1 
 

6 

f 1 
 

1 1 
 

1 
 

8 3 6 
 

2 8 

g 2 
 

12 
 

1 2 
  

1 1 3 1 8 

h 3 9 1 
 

2 1 2 2 
  

3 
 

8 

i 1 3 
    

16 3 
    

4 

l 
 

1 
   

12 1 
   

6 3 5 

m 1 
 

4 1 
 

6 
 

1 
  

10 
 

6 

n 13 10 
          

2 

Nº de veces 
respondida 

8 5 5 7 3 5 5 7 5 4 5 6 
 

 

Na última columna da táboa anterior faise un reconto do número de fotografías distintas 

elixidas como resposta para cada profesión. E na última fila da mesma táboa amósase o 

número de profesións nos que se elixiu cada fotografía como resposta. 

 

Ocupación Foto Nº 

Persoa que adestra a un equipo masculino de baloncesto.  

Persoa que axuda a que nazan os bebés.  

Persoa que fai bolillos.  

Persoa que baila.  

Persoa que traballa na casa.  

Persoa que colabora nas tarefas domésticas.  

Persoa que coida ás persoas maiores.  

Persoa que xoga ao fútbol.  

Persoa militar.  

Persoa que fai traballos de fontanería.  

Persoa que conduce un autobús.  

Persoa policía.  

Exemplo das 

fotografías que 

apareceron na 1ª 

fase do xogo.  

Folla que se deu a 

cada neno/a para 

que escribirán a 

profesión que lles 

parecía que podía 

ter cada personaxe. 
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As letras (a-n) asignan cada profesión. Os números (1-12) correspóndense coas fotografías. No gráfico móstrase o reconto das 

respostas dos alumnos; deste xeito pódese ver para cada profesión as fotografías que foron elixidas como resposta e o número 

de alumnos que elixiron cada unha.  
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FERROLEANDO POLA IGUALDADE – 2 

Estimados compañeiros/as, dende a biblioteca, de novo unha proposta, a 2ª fase da actividade 

iniciada as semanas anteriores. 

Que veremos nesta fase? En que consiste a actividade? 

 Expoñeranse no mesmo sitio e seguiremos a utilizar o horario que temos asignado da 

biblioteca. 

 A exposición estará todo o mes de febreiro. 

 Nesta 2ª fase veremos as fotografías das persoas que coñecemos na exposición anterior, pero 

desta vez  estarán realizando o traballo que cada unha delas desempeña na vida real. 

 Polo reverso de cada fotografía haberá unha frase onde cada quen explica por que escolleron 

esa profesión. 

 Agora é moi importante a colaboración dos titores e titoras, xa que entre todos/as  deberán de 

ir comprobando (cada alumno/a co seu papel na man) se acertaron co oficio de cada 

personaxe. 

 É agora cando se deben traballar os obxectivos do noso proxecto . Facer reflexionar sobre o 

porque non escolleron como amo de casa a un home, ou non escolleron como fontaneiro a 

unha muller. 

 

 OS OBXECTIVOS FUNDAMENTAIS QUE SE PRETENDEN TRABALLAR SON: 
 

 Favorecer no alumnado a construción dunha identidade non sexista e non violenta, promovendo a 

adquisición de recursos persoais que fomenten as relacións igualitarias. 

 Interiorizar valores como a tolerancia e o respecto na construción persoal do alumnado, como medida 

para previr actitudes sexistas que fomenten ou perpetúen a violencia de xénero.  

 Educar a intelixencia emocional e social co fin de establecer relacións baseadas na empatía, o diálogo, 

a negociación, cooperación e resolución de conflitos dun xeito construtivo.  

 Promover o desenvolvemento da capacidade de iniciativa e pensamento crítico. 

 

 PARA ALCANZAR ESTES OBXECTIVOS FACEMOS ALGUNHAS SUXESTIÓNS DE 

TRABALLO: 
 

- Unha redacción falando do número de acertos que tiveron e reflexionar a que foron debido 

aos erros. 

- Inventar diálogos entre os personaxes, facendo fincapé na igualdade, os dereitos, etc .  

- Tamén crear poesías ou contos con algúns dos personaxes. 

- Proposta de enquisa a algunha das persoas que aparecen nas fotografías. Algunhas son 

coñecidas. Poderían ser invitados/as por algunha aula. 

- Escribir que traballo realiza cada un dos seus proxenitores (moito do noso alumnado non 

sabe a profesión dos seus pais ou en que consiste). 

- Tamén que lles gustaría ser a eles/as de maiores, por que… 
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A continuación vai unha mostra do traballo proposto no Xogo feito polo alumnado 

de 4º de E. Primaria 

Estas son as dúas fotografías que se mostraron na segunda fase da actividade, que 

corresponde coas que se puxeron de exemplo da 1ª fase.  Cada personaxe aparece 

desenvolvendo a súa profesión e contando o que máis lle gusta dela. 

O noso alumnado ao comparar as súas respostas coas que en verdade eran, déronse conta 

que acertaran moi poucas. Sobre isto fixeron un traballo de reflexión onde recoñeceron 

que se deixaron influír por tópicos de que había traballos para homes e outros para 

mulleres. Que debemos ter dereito a desenvolver a profesión que nos guste sen importar 

o sexo. 
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 DIÁLOGO 

Unha vez Luísa Fernández confundiuse de telefoniño. 
- Quen é? – preguntou unha voz. 
-Son Luísa Fernández, síntoo, equivoqueime de botón. 
-Vostede a que piso chama? 
 
 
 

 
- Ao 3º, a casa da miña nai. 
- Vale, xa abro – dixo Xaime. 
Luísa entrou, pero foi pedir desculpas á casa de Xaime; 
que tiña unha academia de danza. 
 
-Ola, perdón pola equivocación.  
Que es ti o director desta academia? 
 Estráñame ver un home bailarín – comenta Luísa. 
 
- Pois eu empecei a bailar aos 7 anos e xa non puiden parar. Para min a danza é a mellor 
maneira de expresarme, de comunicarme cos demais. Non entendo a vida sen ela. Porque todo o 
mundo pensa que os chicos teñen que ter un oficio e as chicas outro?, e así non é, todos podemos 
ser o que queiramos. 

- Tes razón- dixo Luísa 
- Eu tamén teño un oficio un pouco 
diferente ao que pensa a xente. 
- E logo de que traballas ?- pregunta 
Xaime. 
- Son xogadora de fútbol no Racing de 
Ferrol  - contestou Luísa. – 
 
Neste deporte atopo todo o que me 
apaixona: a competición, o traballo en 
equipo, a disciplina e o reto de 
superarme cada día. 

- Paréceme ben o teu traballo, tamén é 
moi divertido. Calquera día podemos 
tomar un café xuntos e falar dos nosos 
traballos. – Suxire Xaime. 

- Paréceme ben, mándoche un washap 
para poñernos de acordo. Chao. 
- Adeus – dixo Xaime. 
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Un día paseando polo parque, encontráronse o señor José Juan e a señora Marta: 
- Hola, que tal estás? – pregunta Xosé 
- Moi ben, e ti? 
- Eu moi ben. Tes un neno precioso. Unha pregunta, como te 
chamas? 
- Eu chámome Marta, e ti? 
- Eu Xosé, podo acompañarte mentres paseamos? 
-  Estupendo!, pero xa me marchaba, pois teño que ir  ao 
supermercado ante de ir ao traballo. 
- Eu tamén vou  ao supermercado! 
- Si queres imos falando polo camiño porque imos ao mesmo sitio. 
- Vale... 
Un rato despois, ao saír do supermercado: 

- Espero volverte ver – dixo Marta. 
- Eu tamén, agora que vas  facer? 
- Agora vou deixar as bolsas na miña casa e ir ao meu traballo. 
 
- Eu tamén, vou para á casa a traballar. Ti en que traballas? 
- Traballo de condutora de buses.  
- Que interesante, como o pasas? 

- É moi interesante!. 
- Ti en que traballas e como te sentes? 
- Eu traballo de amo de casa. Aínda que traballar na 
casa ás veces é moi duro, a min resúltame 
gratificante porque me permite compartir moito 
tempo cos meus fillos e gozo cociñando. 
- Igualmente, é moi interesante. Foi un pracer 
coñecerte pero o tempo voa e teño que me ir 
traballar. 
- Certo, fíxose moi tarde e eu tamén teño que empezar coa comida. Adeus, espero volverte ver 
pronto. A ver se poden xogar os nosos fillos xuntos. 
- Vale adeus. 
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2.- HORARIO DE BIBLIOTECA 

Mantívose como nos cursos anteriores: 

 Coordinador:1 sesións de 50m + 1 sesión conxunta co grupo dinamizador. 

 Compoñentes do grupo: 1 sesión para reunión conxunta. 4 profesores teñen 1 sesión máis 

 Grupo de xestión da biblioteca: 2 sesións cada unha. 

 Cada aula: Dispuxo 1 sesión semanal que escolleron ao seu gusto, para ir á biblioteca. 

 Empréstitos e consultas: Todos os recreos, menos os xoves, axudados en todo momento polo 

alumnado de 6º de primaria 

 Profesorado de vixilancia: Houbo dúas profesoras alternándose nos días da semana. 

 

3.- ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Seguimos a facer fincapé na dificultade que supón dinamizar e levar a termo actividades 

en calquera centro con elevado número de alumnado. Temos que buscar actuacións sinxelas para 

o gran grupo e as de visita de autores, pintores, inauguración biblioteca, etc. hai que facelas en pequenos 

grupos (por niveis); co conseguinte cansazo para o relator, que ten que repetirse moitas veces. 

Tamén atopamos dificultades para atopar profesorado que axude ou substitúa ao que vai 

coordinar a actividade (todos están co horario cuberto). Así que ás veces é un traballo 

extenuante. 

 Para programar as actividades do Centro formáronse tres grupos dinamizadores: Grupo de 

Convivencia, grupo de EDLG, grupo da Biblioteca. En todos eles hai profesorado de cada ciclo e 

teñen un coordinador.  

 Nestas reunións, dende a Biblioteca, invítase a que as actividades teñan relación co noso 

proxecto, aportándose lecturas, información demandada, actividades de índole parecida que 

moi amablemente ceden os colexios do Plambe… 

 Neste apartado están reflectidas todas as actividades propias da biblioteca e brevemente 

aquelas nas que a biblioteca aportou material, propostas, etc. 

Case o 100% están colgadas na web, así que de aquí en adiante ímolas indicar e dar os enlaces a 

web para que se vexa o traballo realizado 

 

 APERTURA DA BIBLIOTECA 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1222 

Comezamos un novo curso escolar con moita ilusión e dende o Equipo da Biblioteca 

querémosvos desexar a todos e todas un ano de moitas e boas lecturas. 

Aproveitamos o Día Internacional das Bibliotecas escolares para festexar a apertura da nosa 

Biblioteca e darlle a benvida a todos os nenos e nenas, especialmente aos máis pequeniños, que 

puideron visitar a nosa biblioteca e coñecer a nosa mascota “PERALIÑO”. 

Fixemos 4 sesións: 1ª Infantil;  2ª para 1º e 2º;  3ª para 3º e   4º e 4ªpara 5º e 6º 

Este ano, a Biblioteca comeza proxecto novo:FERROLEANDO POLA IGUALDADE, así que 

neste día tan especial, o alumnado puido reflexionar sobre os diferentes valores que lles 

presentamos relacionados coa igualdade, así como visualizar as seguintes curtametraxes:  

 “Por cuatroesquinitas de nada” https://youtu.be/IikZuOFfar4 

 “El regalo”, para o alumnado de E. Infantil https://youtu.be/pwM_MGrr5fU 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1222
https://youtu.be/IikZuOFfar4
https://youtu.be/pwM_MGrr5fU
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 “Camino a la escuela”para Ed. Primaria.https://www.youtube.com/watch?v=k4s7u4RtLrM 

Peraliño non perdeu a ocasión para regalarlles aos máis pequechos un medallón recordando esta 

data. E coma en todas as festas, rematamos cantando e bailando coa canción de María Fumaça: 

“Eu teño algo no meu corazón”.   https://youtu.be/HiHDRCyV5Es 

No pasado curso houbo grupos que non puideron visitar ao completo a exposición que se fixo 

sobre Ferroleando polas rúas, así que buscamos a dispoñibilidade do profe Fernando para levar 

aos de 6º de Infantil e aos cursos de 2º , 3º e 4º de Primaria, para que a disfrutasen coas 

explicacións do profesor. 

Fíxose no corredor unha exposición de lecturas relacionadas coa temática da Igualdade. Libros 

que despois foron empregados na hora de ler. 

 

 DÍA MUNDIAL DOS DEREITOS DA INFANCIA:  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1235 

Presentouse un conto para cada aula sobre esta temática. No corredor pegáronse en papel 

contínuo o que fixeron o día da apertura da Biblioteca: debuxos e textos. 

Estes son os meus deberes, estes os meus dereitos. 

O 18 de novembro durante o plan lector un grupo de alumnas e alumnos cantaron un Rap contra 

o acoso para o resto dos cursos. ,  

Dentro do programa de prevención de acoso escolar, “Compartindo sentimentos” viron unha 

serie de vídeos sobre o tema, entre outros .. 

 Acoso escolar   https://youtu.be/5ivkI13eufM 

 Red:   https://www.youtube.com/watch?v=jL9CSuKfeoM 

 “Trabajo en Equipo Pingüinos, Hormigas, Cangrejos”https://youtu.be/qvF3jfSWq8A 

 “El Puente”:    https://youtu.be/LAOICItn3MM 

Ademais levaron para casa un post-it para que as familias expresaran nel o que para elas era o 

acoso. Logo foi colgado todo nun panel grande que se expoñeu nun corredor. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k4s7u4RtLrM
https://youtu.be/HiHDRCyV5Es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1235
https://youtu.be/5ivkI13eufM
https://www.youtube.com/watch?v=jL9CSuKfeoM
https://youtu.be/qvF3jfSWq8A
https://youtu.be/LAOICItn3MM
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ENTROIDO. Durante o entroido elaboráronse Poemas de Entroido, que recolleu os mandados 

relacionados co noso proxecto.  

MANDADOS DO MECO:  “ENTRE IGUAIS” 
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DÍA DE ROSALÍA 

- Lectura das familias: durante o mes de marzo houbo lecturas nas aulas por parte de nais e 

pais de alumnos. 

- Tamén viñeron facer teatriño de sombras  pais e nais de 4º curso. 

- Nun dos mércores poéticos traballamos a “Rosalía pequeniña”. 

- En E. Infantil traballaron con “Versos de Rosalía”. Engádese o P Point. 

 

 “DÍA INTERNACIONAL DA MULLER E DA NENA NA CIENCIA” (11 febreiro) 

Por esa razón o 17 de febreiro, viñeron ao noso centro dúas enfermeiras, Carla e Sara, 

que están a facer o doutorado, viñan en lugar da súa profesora Mª Jesús Movilla.  

Apoiadas por imaxes na pantalla e a través dun diálogo distendido e ameno co 

alumnado presentaron o seu labor ao longo da historia e o traballo que desenvolven na 

actualidade. 

Fixeron fincapé na importancia que ten a ciencia e a investigación para o descubrimento 

e estudo de enfermidades e as posibles curacións.  

Tamén lles explicaron que o labor dunha enfermeira ou enfermeiro, ademais de ser o 

apoio dos médicos, dedicándose ao coidado da saúde das persoas, abarca moitos outros 

campos: profesora, xestora, directora de centros de saúde, investigadora… 

Animáronlles a que tivesen en conta esta profesión como un camiño de axuda aos demais. 

O alumnado pasouno moi ben, aprendeu moito e quedou moi agradecidos pola súa visita.  

Foi un bo momento para reflexionar acerca dos avances logrados, pedir máis cambios e 

celebrar a valentía e a determinación de mulleres de a pé que xogaron un papel crave na 

historia dos seus países e comunidades. 

Ligazón: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1284 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1284
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 “DÍA DÍA MUNDIAL DO TEATRO (27 de marzo) 

 

 Representación do Mago de Oz, por alumnos de 4º e 1º, nesa semana. 

 

         

 

 -O alumnado de 1º e 2º gozou da poesía teatral de Rubicundo no Teatro Jofre:  

RUBICUNDO:  UNHA FERMOSA  HISTORIA! 

Rubicundo contounos unha fermosa historia sobre a amizade, a constancia e a poesía 

abríndonos a posibilidade de perseguir os nosos soños sen sentir límites nin 

distancias… 

                   

 

 ENCONTRO CON AUTORES: este ano visitáronnos 

 

IAGO LÓPEZ para 1º e 2º JACOBO FERNANDEZ SERRANO para 1º e 2º 

ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO para 4º RAÚL VACAS para 5º 

ÁNXELA LOUREIRO para 3º ANTÓN CORTIZAS  para 4º e 5º 

MÓNICA RODRÍGUEZ  para 5º  
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 CONVERSAS CO ESCRITOR ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO 12 decembro 2016 

Antonio chegou contento e relaxado, transmitindo serenidade entre o alumnado. Iniciou 

a súa conversa falándolles do afortunados que eran por ter esta fermosa biblioteca, chea de 

grandes obras literarias. Contoulles que el de pequeno non tiña ningún libro na súa casa e 

tampouco no colexio; que ata os 16 anos non empezara a le, pero que despois xa nunca 

parou de facelo. 

Díxolles que lle gustaba moito vir a este centro no que se respiraba entre as mestras e 

mestres, un grande amor pola literatura e especialmente, pola poesía; que aprenderan delas. 

A continuación fíxolles un xogo: unha proba de atención para introducilos no mundo da 

poesía. Picoulles dicíndolles que non ían ser quen de poder facelo. 

O xogo consistiu en lerlles varias veces un poema e despois lelo sen a palabra final de 

cada verso, eles tiñan que rematalo. Non faltaron grandes risas e aplausos ata ó final. 

Logo pasou a falarlles do libro que leran: “Verbas de sal”.  

Respondeu a todas as preguntas que lle fixeron de moi bo grado. 

Faloulles do protagonista, Don Evaristo, que se parecía a el. Gústalle o mar, escoitalo, 

sentir que lle conta cousas. Non podería vivir sen o mar. Tamén é coma el, moi curioso, 

gústalle saber moitas cousas; por iso encantáballe estar na biblioteca do pobo de 

Vilamollada. 

Para el a obra é unha defensa da literatura, das palabras, ten a intención de animar a ler.  

Está escrito en prosa poética, buscando aquelas palabras fermosas que enchan de emocións os 

vosos corazóns e vos encamiñen a amar a poesía. 

Para finalizar a rapazada agasallouno con debuxos e un poema que compuxeron. El 

firmoulles a cada un o seu libro. 

E para rematar... podedes ver na biblioteca o agasallo que nos deixou asinando seu libro! 

 

      http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1256 

 

  VISITOUNOS IAGO LÓPEZ 

Sentimos a maxia dos seus contos. Iago vin a co seu traxe de 

cocin eiro. Logrou que entraramos de cheo no seu conto. Todos no s 

cocin amos o biscoito para a Maxestade do Castelo. A nosa imaxinacio n 

voou lonxe e conseguiu que todos foramos protagonistas da su a historia. 

Todos e todas que estivemos con Iago chegamos a  nosa casa 

degustando a su a ma xica receita chea dun sentimento doce e moita 

imaxinacio n.  Engádese o power point de todo 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1256
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 VISITOUNOS MÓNICA RODRÍGUEZ, escritora.  

Durante dúas horas o alumnado de 5º de Primaria gozou coa autora do libro lido por todos: 

“Alma y la Isla”, descubrindo por boca da propia autora a problemática da inmigración e 

falaron da ilustradora Ester García coa que contactaron de seguido; influenciados pola 

anterior visita á exposición de Xosé Cobas en xaneiro deste ano, onde descubriran a 

importancia da ilustración.  

Remitímosvos aos escritos que engadimos en arquivo aparte, nos que os alumnos reflectiron 

as súas experiencias. Recomendamos a súa lectura porque pensamos que é o primordial que 

eles sexan os conten as súas vivencias. Nós mesmos quedamos sorprendidos do que foron 

quen de facer. 

 VISITOUNOS ANTÓN CORTIZAS, (padriño da BIB) 

Dúas veces no 2º trimestre tivemos o pracer de gozar da poesía do noso padriño e da 

papiroflexia, arte que cultiva con agarimo desde neno e que os motivou a desenvolvela 

deixándoos abraiados coa facilidade transformadora dun papel nas súas mans.  

Ademais tiveron a primicia de gozar dos ZOONETOS, libro saído da editorial esta pasada 

semana e que xa están adquirindo, motivo polo que estamos agardando a terceira visita 

antes de que remate o curso. 

 VISITA DOS CERAMISTAS “PÉREZ PORTO E CARME ROMERO”. 

 Especialistas na cerámica tradicional de Lendas e Meigas, como continuación da 

experiencia do curso anterior na que se traballaron as lendas. 

 VISITA DE JACOBO FERNÁNDEZ (26 de maio) 

Veu cunha chea de ideas. Acompañounos MARCOPOLA coas súas aventuras. 

Foi moi interesante velo debuxar os personaxes que xa coñeciamos. 

Démoslle un agasallo que lle gustou moito. Tamén lle gustaron os nosos debuxos e 

animounos a que seguirán debuxando. 

 ENCONTRO CON RAÚL VACAS, escritor e animador salmantino, autor e pai de 

“Vintesete nenos raros”, libro con excelente acollida do que levaron gozando desde xaneiro 

e ao que engadiron uns poucos “nenos raros máis”. 

Unha vez máis recomendamos ler a produción literaria dos propios alumnos que se 

engaden nos arquivos desta memoria. 

 XVI EXPOSICIÓN DO CERTAME DE POESÍA E IMAXE 

Un ano máis, a Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística do Concello de 

Ferrol invitounos a participar neste Certame Poesía e Imaxe. Participamos 3º, 5º e 6º de EP e 

tendo dous dos nosos traballos a súa recompensa. 
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 ABRIL, mes do Libro 

Durante o mes de Abril, a comunidade educativa do Isaac Peral conmemorou o centenario 

da obra da poetisa Gloria Fuertes con moitas e diversas actividades que encheron de 

música, poesía e cor as aulas e mesmo o patio da escola. 

No tempo lector, o alumnado escolleu un poema para levar ás aulas e ensinarllo ós 

compañeiros doutros cursos: recitando, debuxando ou cantando os poemas favoritos da 

autora, facendo as delicias de mestres e amigos. 

Moito aprendimos e gozamos con Gloria Fuertes!! 

Aquí temos a representación do poema “La escuela del fondo del mar” que fai o alumnado 

de 5 anos A ao alumnado de 6º de Primaria. https://youtu.be/YWKtFQRTpo4 

Neste vídeo https://youtu.be/A9_XFIFXZDw, podemos ver ao alumnado de 5º B de primaria 

recitando o poema "Para dibujar un gato" na aula de 5 anos A.  

Tamén celebramos o Dia do Libro enchendo de cor o patio da escola. Todos os nenos e 

nenas deixaron o recordo dos poemas aprendidos escribindo ou debuxando con xices de 

cores, ademais de bailar e cantar, festexando xuntos o fermoso día. 

Ligazón deste tema   http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1294 

 LETRAS GALEGAS 2017 

Este ano, foi dedicado a Carlos Casares,un escritor ourensán, profesor e deputado que desde 

pequeno sempre amou a súa terra e a súa lingua. 

Participou na redacción e aprobación da Lei de Normalización Lingüística, foi o director da 

Editorial Galaxia, moi importante na publicación de libros en lingua galega e escribiu 

numerosos libros, entre eles:A galiña azul, Lolo anda en bicicleta, Un polbo xigante, 

unha serie de libros arredor da figura dun neno inventor, Toribio e a peza de teatro  

As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. 

Precisamente unhas alumnas de 6º A fixeron un mural para decorar a entrada do cole, en 

relación a dúas desas obras. O alumnado de Infantil tamén compuxo uns fermosos murais. 

As actividades realizadas con motivo das Letras Galegas xa veñen reflectidas na memoria 

do EQ. de Normalización: Obra de Teatro, Actuación multitudinaria do Coro en Navantia... 

  Alumnos de 5º fixeron un traballo de investigación sobre Rosalía de Castro:  

Contounos a súa historia unha velliña facendo as papas (vagalume, lucecú).  

Plasmaron o seu traballo nunha presentación en powerpoint, que se acompaña. 

 

 CADA MES UN AUTOR 
Coa idea de mover os fondos literarios da biblioteca naceu esta iniciativa de “cada mes un 

autor” para que a súa obra chegue ao maior número de alumnos. Neste curso presentáronse 

as obras dos seguintes autores: Agustín Fernández Paz, Antonio García Teijeiro, Gloria 

Fuertes e o ilustrador Xosé Cobas. 

https://youtu.be/YWKtFQRTpo4
https://youtu.be/A9_XFIFXZDw
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1294
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 PLAN ANUAL DE LECTURA (curso 2016/17) 

 

Este apartado vai reflectido nun arquivo no formulario a través da web. 

 

4.- GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Como en anos anteriores a totalidade da comunidade educativa ten un grao moi alto de 

implicación en todas as actividades propostas dende o grupo de biblioteca. 

 

 Grupo dinamizador: Compóñeno un ou máis profesores de cada ciclo. Implicados ao 100% 

na procura de actividades que fomenten a lectura. Lévase a cabo un traballo en equipo, 

unificando criterios e intentando repartir as tarefas segundo as calidades e capacidades de 

cada un. Todos/as son titores/as, con horario completo, xa que nas horas que imparten os 

especialistas deben cubrir gardas ou facer apoios. Así que todo o traballo deste 

departamento fanse, en case a súa totalidade, na casa ou vindo ao Centro polas tardes. 

 

Compoñen o equipo: 

Mª IsabelCajide Pedreira P. Definitivo 5º E.Primaria 

Dalia Abella Pérez P. Definitivo 4º E.Primaria 

Mª Dolores López Espiñeira P. Definitivo 4º E.Primaria 

Fernando García Fernández P. Definitivo 1º E.Primaria 

María Manso   Lorenzo P. Definitivo 6º Ed.lnfantil 

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

Pilar Rodríguez Carrasco P. Definitivo 6º E.Primaria 

Ana Trastoy Cuba P. Definitivo 2º E.Primaria 

Mª Leonor Janeiro Lombos  Prof. Relixión 

 

 

Contidos curriculares 

Tanto o proxecto coma as actividades que se desenvolven na biblioteca axústase aos 

contidos propios das idades do noso alumnado. 

O noso cometido é o fomento da lectura a partir dun proxecto que xere interese, motive a 

investigación e aprendizaxe. 

O profesorado, coñecedor das liñas de actuación, procura adaptar a súa programación ás 

actividades que se van realizar, sendo parte dos contidos curriculares do curso: 

- O acceso á información, poñendo a disposición de toda a comunidade educativa os 

medios cos que conta a biblioteca. 

- Competencias básicas: Unha formación integral do noso alumnado que axude ao 

desenvolvemento das intelixencias múltiples. 
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- Proxecto lector: A biblioteca intenta achegar ás aulas todas as novidades literarias que se 

adquiren para desenvolver e ampliar o itinerario lector e o axudar no proxecto proposto 

cada curso. Como nos cursos anteriores o Encontro con escritores: foi un éxito! 

 

 

5.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

O profesorado do Equipo de Dinamización da Biblioteca, participou nas seguintes 

actividades de formación. 

- Á Mostra de Santiago acudiron Fernando e Luís. Fernando encargouse de expoñer o traballo 

do pasado ano “Ferroleando polas rúas” 

- Encontros dos Centros Plambe 2016 – 2017  en Santiago. Asistiu María Manso 

- O profesorado do grupo de Biblioteca ao longo do curso participou en dous grupos de 

traballo:  - Páxina Web: e Traballo por proxectos. María Manso e  

- Competencias: Dalia, Fernado, Loly, Maribel, Pilar, Norit e Luís. 

 

 

6.- MATERIAIS PRODUCIDOS 

Neste curso elaboráronse: 

- As guías de lectura de Nadal e a do Verán (en curso). 

- A páxina web do Centro actualízase con toda  a información relativa ás actividades 

propostas e as feitas. 

- Invítase á lectura facendo enlaces a contos que hai na 

rede.http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/ 

- Creáronse murais relativos ao nosos proxecto e outras actividades, onde o alumnado estivo 

moi implicado. 

- Elaboración en power point da presentación do proxecto. 

- Exposicións dos traballos relacionados co noso proxecto 

 

 

7.- AVALIACIÓN 

 

 A avaliación do noso proxecto e de todas as actividades de dinamización faise dun 

xeito continuado e case inmediato, ao finalizar cada actuación. Nas reunións de ciclo ou nas 

da Comisión Pedagóxica recóllense as valoracións, suxestións, defectos atopados que se 

levan á reunión semanal do grupo de biblioteca. De aí a razón de que non se fagan enquisas 

ao final de curso do noso proxecto. As conclusións son as seguintes: 

En canto ao proxecto, avalíase positivamente. E as actividades realizadas gustaron pola 

súa variedade.  

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/
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 Por todo isto extraemos que o traballo foi: 

- Moi coherente co proxecto e motivador. 

- De boa calidade. 

- Fomentou a lectura por medio de textos adaptados ao noso proxecto. 

- Fomentou actitudes e valores de colaboración, traballo en equipo, respecto pola arte, 

desenvolvemento do sentido da estética e a beleza. 

 Dificultades atopadas: 

- Realización de actividades conxuntas cos 450 alumnos/as. 

- Tempo para a preparación e organización das actividades. 

- Tempo para a catalogación de todo o material que se adquire. Seguimos insistindo en 

crear a figura do bibliotecario escolar, que para iso existen os especialistas en 

Biblioteconomía. 

 

8.- PROPOSTAS DE FUTURO 

 

Pretendemos seguir a formar cidadáns libres, con espírito crítico, amantes da lectura e 

defensores da igualdades entre os seres humanos: 

- Potenciación de actitudes e valores. 

- Favorecer no alumnado a construción dunha identidade non sexista e non violenta, por 

medio da lectura. 

- Impulso do uso das novas tecnoloxías como fonte de información e aprendizaxe. 

- Realización de actividades dinamizadoras que axuden a desenvolver as súas competencias.  

Destacaríamos: 

- Fixar actividades semanais ou mensuais para todo o curso que xeren hábitos lectores.  

- De aí a importancia do plan lector e dentro del os mércores poéticos.  

- Sacar a lectura fóra da biblioteca mantendo a actividade “Cada mes un autor”. 

- Visitar bibliotecas públicas ou librerías. 

- Proxección de vídeos lecturas (escoitar e máis ler). 

- Atención as demandas de cada ciclo ou área. 

- Colaborar cunha institución ferrolá que dedique os seus esforzos a prestar servizos a 

persoas que o necesitan (por exemplo a "cociña económica"). 

- Implicar no programa ás familias dun xeito activo e sensible á temática coeducativa.  

- Seguir a elaborar murais, guías… 

- Continuación no grupo PLAMBE da comarca como medio de cohesión entre centros e 

enriquecemento. 
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Así que seguiremos FERROLEANDO, esta vez polos MARES ... e todo o este proxecto 

quedará reflectido nas liñas prioritarias de actuación que estamos a facer de aquí ata o fin 

do prazo. 

 

 COLOFÓN 

 

Como colofón ao traballo deste curso van uns traballos de investigación feitos polo 

alumnado de persoas de importancia que teñen que ver moito co proxecto, entre elas: 

- En Infantil sobre Paula Carballeira: Biografía e Obras (arquivo engadido) 

 

- Traballo sobre Ángeles Alvariño, de 1º e 2º (arquivo engadido) 

 

 

- Sobre Concepción Arenal 3º e 4º non está reflectido porque está en proceso final de 

elaboración. 

 

- Traballo sobre  Rebeca Atencia: 5º e 6º 

 


