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FERROLEANDO POLO NOSO MAR 

No proxecto deste ano expuxemos ao claustro os puntos sobre os que se ía basear, a saber: 

A historia de Ferrolterra e o mar: - As orixes de Ferrol 

  - Monte de Brión e Espadañido  

Situación xeográfica:  - As rías (O golfo Ártabro: A Coruña, Betanzos e Ferrol). 

     - As poboacións de Ferrolterra (Comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal). 

- Características da ría e os seus areais. 

- O desenrolo da actividade naval:  Asteleiros civís e militares. 

- Unha cidade chea de lendas. 

- Oficios desaparecidos. 

- A música en Ferrol: A música e o mar, Pepitas, música actual... 

- Imaxes e historia. 

Comezamos co noso proxecto da Biblioteca deste curso "Ferroleando polo noso mar" e 

para iso o primeiro que temos é que coñecer a nosa cidade Ferrol: a súa situación, imaxes dela... 

Sabedes onde os atopades agora? http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1368 

Mirade, mirade este mapa e localizade FERROL e o noso cole. 

A continuación estes tres estupendos vídeos permitirannos coñecer mellor a nosa 

cidade. 

1) No primeiro vídeo, "O camiño de Santiago inglés", fan un magnífico percorrido "De Ferrol 

a Santiago" e nel, nos seus primeiros minutos, podemos gozar das vistas aéreas de Ferrol 

pero... 

Estade moi atentos porque no minuto 0:40 aparece o noso cole! 

https://www.youtube.com/watch?v=5PgUdnyt0AM&t=46s 

 

2)"Galicia a vista de dron: Castelos de San Felipe y La Palma", podemos coñecelos mellor 

cunhas magníficas vistas dos Castelos de San Felipe e a Palma e da entrada á Ría de Ferrol. 

https://www.youtube.com/watch?v=MR69rEg9OAE 

 

3) E por último gozamos da nosa cidade con este vídeo con imaxes de Ferrol 

https://www.youtube.com/watch?v=h3dsQymV-dM 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1368
https://www.youtube.com/watch?v=5PgUdnyt0AM&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=MR69rEg9OAE
https://www.youtube.com/watch?v=h3dsQymV-dM
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1.- GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS 

Obxectivos do Equipo da Biblioteca para o PXA 2017/18 

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 polo noso mar”. 

O obxectivo xeral foi: ANIMAR Á LECTURA A TRAVÉS DAS VIVENCIAS DO MAR 

Ademais doutros obxectivos como: 

Coñecer as orixes de Ferrol e os seus primeiros asentamentos. 

Situar xeograficamente Ferrol e bisbarra. 

Coñecer a orixe histórica da actividade naval. 

Coñecer o desenvolvemento dos asteleiros civís e militares. 

Descubrir oficios desaparecidos. 

Relacionar a música e o mar. 

Coñecer outros movementos musicais: Pepitas, ..... 

Descubrir lendas propias de Ferrolterra. 

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

 

2.- HORARIO DE BIBLIOTECA 

Mantívose como nos cursos anteriores: 

 Coordinador: 1 sesións de 50 min + 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 de 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 

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, ... 

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 
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 APERTURA DA BIBLIOTECA 

Como cada ano, co motivo da celebración do día das bibliotecas, inauguramos a nosa. Foi un 

día moi emotivo e importante porque os nenos de 4º de Ed. Infantil coñeceron a nosa mascota 

Peraliño, e o resto dos nenos reencontráronse con este espazo que tanto lles gusta.  

Presentámoslles tanto ao alumnado de infantil como de primaria o proxecto que imos a levar 

a cabo durante este curso, "Ferroleando polo noso mar", a través do cal, nenas e nenos van a 

coñecer un pouco máis o entorno no que viven, a súa historia, a importancia do mar para 

Ferrol e a súa contorna ... 

Esperamos que sigan gozando moito da nosa biblioteca durante todo o curso!!! 

O martes, 24 de outubro de 2017, tivo lugar a apertura da Biblioteca, coa presentación do 

novo proxecto: Ferroleando polo noso mar, con 4 sesións co seguinte horario: 

Infantil 09:30 - 10:00.   // 1º e 2º 10:15 - 10:45    // 5º e 6º 11:00 - 11:30     // e  3º e 4º 12:00 - 12:30 

Cunha presentación en power point de Ferroleando polo noso mar. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1376 

 

 OS CASTROS 

Unha das actividades propostas e que tivo moita aceptación foi a construción sinxela das 

casas dos primeiros poboadores, tanto pallozas como castros, con materiais sinxelos. 

Previamente viron visitas virtuais aos castros (hai varios en youtube).  

Tamén viron contos de historias dos castros, en infantil hai libros dos Bolechas. 

En cada aula fixéronse maquetas de diferentes castros con materiais diversos. Parte delas 

están expostas á entradas do cole e outras nas aulas respectivas. 

 

 

 

 ENCONTRO CON AUTORES: este ano visitáronnos 

 

ANTÓN CORTIZAS - 7/03 - (6º E.P.) ESPERANZA PIÑEIRO - 12/04 (6º E.P.) 

MÓNICA RODRÍGUEZ - 9/03 - (5º E.P.) GEMOLA contacontos - 17/04 - (1º e 2º) 

SIRO, Pérez Porto , Carmen Romero, Antón Cortizas TERESA GONZÁLEZ COSTA 20/04 -  (3º) 

HÉCTOR CAJARAVILLE – 14/03 – (4º) ADRIÁN MORGADE  - 20/04  - (1º e 2º) 

ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO - 19/03 (5º e 6º)  MARÍA CANOSA -  6/06  (4º) 

ELVIRA MENÉNDEZ  - 12/04 3º E.P. XOSÉ COBAS (ilustrador) - 7/06 (6º) 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1376
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ENCONTROS CON AUTORES E ILUSTRADORES 

Experiencias contadas polo alumnado, un grupo con moito creatividade. 

Nun xoves 8 de febreiro, a nave de 6º aterrou nun planeta moi pouco coñecido por nós, é o planeta 

das caricaturas. 

Tres artistas marabillosos: Francisco Pérez Porto, Carme Romero e Antón Cortizas pasaron da 

cerámica e da escritura a ser as musas da Cámara de fotos humana, Siro López. 

Pareciamos un exército armado con bolígrafos e blocs de notas, dispostos a dalo todo por saír de alí 

coas nosas libretas cheas de sabios comentarios. 

Vimos traballar a un mestre das caricaturas. Era impresionante que cuns poucos trazos fixera unha 

caricatura perfecta. 

Antón Cortizas fíxonos entender que se escribes é para transmitir algo. 

Os 2 ceramistas polifacéticos cantáronnos unha canción dun poema do pai de Francisco, Xosé Mª 

Pérez Parallé, sobre a lenda de Roxín Roxal. 

     

 MÓNICA RODRÍGUEZ (para 5º de E.P.) 

O 9 de marzo recibimos a súa visita. O motivo polo que ela acode ao noso centro é que, nós, 

alumnos de 5º, estivemos traballando na aula o libro “Alma y la isla” (XIII Premio Anaya de 

Literatura Infantil e Xuvenil) 

Nese encontro contounos como se fraguara a novela que estivemos a ler. 

A lectura dun artigo sobre Lampedusa, a illa italiana máis próxima a Siria, foi o punto de 

partida da novela, porque nesa illa existe unha rede que trafica con persoas. 

Segundo nos contou a autora, a "Illa" está inspirada precisamente nesta illa italiana. 

Alí chegan moitos inmigrantes coa "falsa" axuda dos traficantes. Máis información: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1422 

                                  

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1422
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 HÉCTOR CAJARAVILLE (14/04) 

O 14 de marzo, visitounos o autor de "Quen dá a quenda?”, Héctor Cajaraville. Esta obra, finalista 

do premio Merlín de Literatura Infantil 2015, foi o texto a ler este ano polos alumnos e alumnas de 4º 

de Primaria. O libro conta a historia da meiga Divina, muller de vida eterna e de infatigable 

actividade. A meiga dispón dun consultorio afastado no medio da fraga, onde dá remedios e 

apócemas a todo aquel que o necesite, tanto persoas coma elementos da natureza ou construídos polo 

home. Na sala de espera do consultorio, podemos ver unha laranxeira pintada do revés (follas 

laranxas e froitos verdes), un dicionario ao que se lle escapan as palabras, unha mesa que ten 

demasiada memoria ou unha bolboreta coas ás despintadas. Todos eles acoden a meiga Divina, coa 

finalidade de resolver os problemas que tanto os atormentan. Héctor explicounos dun xeito moi 

ameno os aspectos máis abraiantes do libro, contestou a todas as nosas preguntas e asinounos os 

nosos libros.  

MOITAS GRAZAS, HÉCTOR!!!! 

   

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1427 

 

 ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO 

O 19 de marzo Antonio achegouse ata a nosa biblioteca para falarnos de lendas e do mar. 

En 5º lemos o libro "Lendo lendas, digo versos" e en 6º "Poemar o mar" 

O primeiro escrito por Antonio , Antonio Reigosa e ilustrado por Xosé Cobas, foi incluído na Lista de 

Honor do IBBY 2018, que cada dous anos incorpora os títulos que se consideran sobresaíntes 

pola calidade dos seu textos, ilustracións e traducións. 

Esta lista pretende dar a coñecer os libros que mellor representan á literatura actual de cada un dos 

países que forman parte do IBBY e recomenda a súa publicación en todo o mundo. 

O catálogo será presentado en agosto no 36º Congreso Mundial do IBBY que se celebrará en Atenas. 

Ata alí vaise acercar Antonio a recibir este galardón, ben merecido, despois do esforzo que lle supuxo, 

tal como nos contou, versificar todas as lendas recompiladas por Antonio Reigosa. Para o autor foi 

todo un reto, aínda que apaixoante, moi difícil. 

Antonio tamén nos anima a ler moito. 

Non temos escusas para non ler e sentencia: "Nunca escribiredes ben se non ledes" 

Outra das paixóns de Antonio é o mar. 

Este experimentado "mariñeiro" contounos que de pequeno tíñalle medo ao mar, e agora é o seu 

mellor compañeiro de aventuras. 

Está namorado do libro "Mariñeiro en terra" de Rafael Alberti. Foi Alberti quen inspirou a Antonio a 

navegar no mar da lectura, e as palabras de Rafael residen na memoria de Antonio coma unha 

pequena cuncha no medio da praia. Así foi como escribiu un libro dedicado ao mar, "Poemar o mar", 

porque Antonio é un pescador de palabras, que quedan atrapadas nas redes deste letrista de versos, 

de verbas mariñeiras. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1427
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Ese día a nosa biblioteca foi invadida por todas as súas ideas e así exploramos un pouco máis a 

extensa selva que representa a cultura. Tamén nos deixou para a posteridade o seu autógrafo nos 

nosos libros. 

        

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1428 

 ELVIRA MENÉNDEZ 

O xoves, 12 de abril, veunos visitar a escritora ferrolá Elvira Menéndez para falarnos da obra 

que limos dela, "Ese no es mi zoo". A obra é moi simpática, rímonos moito con ela, así que 

para que ela tivera unha acollida graciosa recibímola cunha careta de mono na cara. Cánto lle 

gustou a idea, e cánto riu!!!! 

Falounos da súa vida, que naceu aquí en Ferrol pero que marchou para Madrid de nena, di 

que foi sempre unha rapaza moi fantasiosa, e que acabou sendo actriz. Máis tarde comezou a 

escribir, primeiro para adultos e para xente nova e despois para os máis pequenos. 

Para escribir inspírase na vida cotiá, no que escoita, en anécdotas que lembra da súa infancia 

ou nas vivencias do seu fillo e os seus amigos. Así foi escrita esta obra, para o seu fillo Pablo 

como compensación por non lle ter comprado un mono, que era a mascota que lle pedira. 

Falamos con ela das escenas que máis nos fixeran rir e dos valores que aprendemos.., do 

respecto aos animais, como ela dixo: "non debemos tratalos como humanos, temos que 

coñecer as súas necesidades, características e se é posible intentar que vivan sempre no seu 

hábitat" 

Pasámolo moi ben, é unha escritora moi simpática que nos fixo rir moito. Por certo, ao mellor 

polo mes de outubro sae publicada unha segunda parte da obra, con moitas aventuras no 

zoo, policías e ladróns... 

Os nenos/as da clase escribíronlle unha carta de agradecemento, que podedes ver máis 

abaixo. Grazas Elvira!!! 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1434 

               

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1428
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1434
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 ADRIÁN MORGADE  

O debuxante pontevedrés Adrián Morgade, un rapaz que desde moi novo quixo ser debuxante, 

chegou desde Pontevedra coa ilusión de interesar aos nosos alumnos e alumnas pola arte de debuxar: 

Lapis, papel, goma, traballo e moita imaxinación son os ingredientes da súa “cociña”. 

Ensinounos os segredos do seu traballo, soubemos da súa humildade e simpatía. Foi todo un pracer 

estar na súa compañía. O alumnado levou o premio dos seus debuxos e desexos.  

      

Adrián moitas grazas pola túa simpatía. Pasámolo moi ben compartindo a túa alegría! 

 

 SESIÓN DE CONTACONTOS CON GEMOLA 

O martes 17 de abril o alumnado de 1º e 2º tivo una sesión de Contacontos na Biblioteca, 

arredor do libro de Gloria Sánchez: A VACA DIXO MUÁ! 

A interesante historia relatóunola GEMOLA. Foi moi divertida e pasámolo pipa. 

As vogais desaparecían das palabras , dos libros, dos poemas … Bombardino era o que 

levaba as vogais na súa tuba, S xente non se entendía ao falar sen vogais, por iso todos 

andaban enfurruñados e tristeiros.  

Eira, una nena de aldea, sae na procura das vogais e vai lograr o seu obxectivo grazas á 

axuda de quen menos o espera: un grupo de animais e especialmente dunha vaca, moi, moi 

pesada.  

 

 

 TERESA GONZÁLEZ COSTA 

O 20 de abril, Teresa visitou ao alumnado de 3º de EP, chegada dende Francia. Veu falar do 

seu libro FRED QUINCALLA, O NÓMADE DO MAR. 
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 MARÍA CANOSA 6/06  (4º) 

O 6 de xuño visitou a nosa biblioteca MARÍA CANOSA, para manter unha conversa co 

alumnado de 4º de primaria arredor do seu libro RUBICUNDO (con ilustraciós de Nuria 

Díaz). Explicounos algo dos motivos que moven a unha autora a escribir un determinado 

libro, para quen, así como as fontes de inspiración, a busca de personaxes, dos seus nomes, 

das súas peculiaridades, do que persiguen ao longo do conto, ... Logo dun intercambio de 

preguntas coas nenas e nenos, rematou asinando os libros que trouxeron os propios alumnos 

e alumnas. 

              Grazas pola túa visita!!!! 

 

 XOSÉ COBAS   7/06  (6º) 

Chegamos á derradeira parada deste curso, arribamos xunto con Xosé Cobas no porto da ilustración. 

Mergullámonos na procura das metáforas: casas con velas que semellan illas no medio do inmenso 

océano, unas escaleiras que non levan a ningures; simulando espazos onde os nenos non saben por 

onde tirar … 

Descubriunos como foi incorporando elementos de varios artistas da Historia da Arte: as escaleiras 

imposibles de Escher, o pelo de Venus do cadro de Botticelli, os reloxos brandos de Salvador Dalí, 

Magritte … 

Contemplamos a temporalidade narrativa, aquelas imaxes entre as que transcorre a historia, liñas 

divisorias, o emprego do zoom para achegar imaxes … 

Desprazámonos por diferentes atmosferas, nas que nunca faltaba o ar, nunha poesía visual que nos 

permitía ler cos ollos e unha poesía social de flores con arames de espiñas sobre fondo branco. 

No lugar menos pensado, xorde a idea, a cuestión é ir cos ollos moi abertos.  

O alumnado de 6º durante este curso e no curso anterior, dispuxo durante dunhas caixas con libros 

da BIB, que se foron intercambiando; polo que a maioría dos libros que leron non figura no rexistro.  
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 CONTA CONTOS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

No mes de marzo os alumnos/as de infantil recibiron unha visita moi especial de un artista 

que algúns deles xa coñecían, Iago. Nesta ocasión, o contador de contos trouxo ao cole unha 

historia moi divertida, na que mesturaba varios contos coñecidos polos nenos/as. O título era 

“Axente riciños”, e a protagonista principal era riciños de ouro. Ao longo da narración, a esta 

nena pasáronlle moitísimas aventuras, que os alumnos/as desfrutaron sen perder detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural do proxecto da biblioteca. 

Ademais de moitas outras actividades, os alumnos/as de Educación Infantil fixeron un mural 

relacionado co proxecto da biblioteca, “Ferroleando polos mares”, no que participaron no 

pintado do mar, dos animais etc… 

   

 
 
 
Mural dos mércores poéticos. 

No pasillo de Infantil, tamén temos expostos aquelas poesias que fomos traballando ao longo 

do curso.  
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 VISITA A EXPONAV E MUSEO NAVAL 

Unha das actividades que máis sintonizaron co proxecto deste ano foi a visita que 

toda a Primaria fixo a EXPONAV ou/e ao MUSEO NAVAL  

Exponav: 11 Abril: 1º E.P. // 13 Abril: 2º E.P. 

3º e 4º tamén visitaron Exponav.  6º visitou Exponav e museo naval. 

 

        

 NAVEGANDO POLA RÍA 

O 24 de maio navegamos pola ría de Ferrol. A viaxe foi moi interesante e poidemos 

comprobar a fermosura do lugar onde vivimos. Ao longo do curso traballamos moitos 

aspectos relacionados co Golfo Ártabro e a súa importancia histórica. Dende o barco 

comprobamos a importancia que ten a construcción naval para toda a comarca. 

Saimos da escola con moita ilusión e a viaxe foi moi interesante. Desexabamos iniciar a nosa 

travesía marítima. A seguridade é moi importante antes de sair o mar. Axudáronnos a poñer 

os chalecos antes de subir o barco. 

    

Observamos como soltaban a amarras. O barco comezou a moverse. Ao noso carón viña una 

lancha para completar a seguridade. 
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DENDE O BARCO VIMOS O GRANDE QUE É O ARSENAL MILITAR DE NAVANTIA! 

       

Vimos tamén a planta de gas de Reganosa. Sabemos que é un pouco perigosa. 

Os guindastres impresionáronos moito. Tamén o tamaño dos barcos. 

Canto aprendimos! e pasámolo moi ben!. 

Dende o mar vimos Ferrol Vello. Os asteleiros e incluso adiviñamos onde estaba o noso 

colexio. Ferrolear pola nosa ría, una fermosa aventura! 

 

                            

A ría comezou  a estreitarse. Xa podíamos ver ao lonxe os castelos de San Felipe e o da 

Palma. Pasamos preto da vila de Mugardos. Tamén puidemos ver algunha lancha de 

mariscadores.  

Deberiamos coidar máis a calidade da auga e contaminar menos!  
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Achegámonos aos castelos de San Felipe e da Palma. Nas clases investigamos un pouco sobre eles. 

 

 

Saudáronnos uns mariñeiros que viñan de faenar. 

No mar tamén hai sinais marítimas que axudan a navegación. 

Que ben puidemos ver o Castelo da Palma dende o noso barco. 

Na outra marxe da ría fronte o Castelo da Palma atópase o de San Felipe.  

Que fermosa é a nosa ría. Temos que coidala moito! 

 

Adeus Castelo da Palma!, Adeus Castelo de San Felipe!  Que inmenso é o mar ! 

 

Rematamos a nosa viaxe. Cantas cousas aprendimos hoxe. 

Ao chegar á escola falamos sobre todo o que vimos . Agora ensinámosvos algúns traballos que 

fixemos sobre Ferrol. Estes traballos son para o noso libro viaxeiro. Un saúdo e ata a próxima viaxe! 

 

OUTRAS ACTIVIDADES NAS que colaborou a Biblioteca 
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 ENTROIDO 

Este ano o entroido estivo en total sintonía co proxecto de Biblioteca, así que esta vez  

“entroidamos” polo mar. 

Desde ás cancións, pasando polos mandados do entroido e disfraces de alumnado e 

profesorado. Velaí unha mostra 

 

A ESTRIBOR, A BABOR 

 

A estribor, a babor 

Imos Ferroleando 

Polos mares ártabros 

Entoando esta canción 

Imos navegando.  (BIS) 

 

Moitos proxectos  

no noso cole 

son importantes. 

Tratan do mar: 

  Radio Chalana 

  O Peraliño 

  A Mareiriña 

  do Isaac Peral 

REFRÁN(BIS) 

 

Acuicultoras 

e mariñeiros 

mariscadoras 

e capitáns. 

Mergulladoras  

e os pescadores. 

Toda esa xente 

faena no mar. 

REFRÁN(BIS)

Moi acorde co noso proxecto da biblioteca: "Ferroleando polos mares". 

Os/as profes tamén nos mergullamos nese marabilloso mar, transformándonos por 

uns intres nunhas coloridas medusas e nuns divertidos pescadores. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1409 

 

    

         

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1409
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 DÍA MUNDIAL DOS DEREITOS DA INFANCIA 

No seguinte enlace: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1387 

 

 DÍA DE ROSALÍA:  

Na semana do 19 ao 23 de febreiro os alumnos e alumnas do colexio, traballamos nas nosas 

aulas a vida e obra da escritora máis representativa das nosas letras, Rosalía de Castro. 

Seguindo o Manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega no Día de 

Rosalía de Castro, no que invita a toda a comunidade educativa a "Abrir as fiestras", 

confeccionamos unhas belas e orixinais postais, onde os versos de Rosalía se ilustraban con 

flores, elaboradas con diferentes técnicas plásticas. As postais rosalianas viaxaron ás ventás 

das nosas casas .Velaí as nosas creacións no enlace 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1421 

 

 “DÍA DÍA MUNDIAL DO TEATRO (27 de marzo) 

 

O alumnado de 4º de E.P. representou a obra Restaurante Farruco na aula de usos múltiples 

para o alumnado de Infantil; no IES S. Montojo para 1º e 2º e no Jofre para o resto da primaria 

e para seus familiares. 

 

 XVII EXPOSICIÓN DO CERTAME DE POESÍA E IMAXE 

Participaron cursos de 4º e 5º de Primaria. Unha alumna de 5º gañou o premio da súa categoría. 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1387
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1421
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 ABRIL, MES DO LIBRO 

Celebración do Día Internacional da Literatura Infantil e Xuvenil (2 abril) 

Este curso relacionado co tema do proxecto, fixemos unha actividade na que o alumnado dos 

distintos niveis iría ler contos ou poesías relacionados co mar a outras aulas. Realizouse do 4 

ao 6 de abril, na hora de ler, seguindo este cadro:  

 
Mércores 4 abril Xoves 5 de abril Venres 6 de abril 

6º lerá en 2º 

5º lerá en 3º 

4º lerá en 3 anos  

1º lerá en 4 anos  

5º lerá en 5 anos  

2º lerá en 6º 

3º lerá en 5º 

3 anos lerá en 4º  

4 anos lerá en 1º  

5 anos lerá nas aulas que desexe  

 

Programamos unha actividade a realizar no patio: “UN MAR DE CONTOS”  

Relacionado co tema deste curso Ferroleando polo noso mar, cada aula escribíu/pintou nuns 

folios previamente debuxados con diferentes peixes: poemas, frases, nomes de peixes, 

personaxes, títulos de libros ou películas relacionadas co mar, etc... que logo foron colgados 

no patio en cordeis entre as columnas. 

Ao mesmo tempo no chan do patio fixeron una divertida actividades:  

- Rotulouse o título desta actividade e logo foi coloreada polo alumnado. 

- Debuxáronse peixes e outos animais mariños no chan do patio, tamén personaxes ... 

A actividades desenvolveuse desde o plan lector ata as 13:10.  A climatoloxía acompañou! 

(Engadimos powert point no Zip) 

 

       

 LETRAS GALEGAS 2017 

Na semana das Letras Galegas, dedicadas este ano a Ana Mª Victoria Moreno Márquez,  

contamos coa presencia de Dinamo, para unha actividade de contacontos, como unha 

pequena homenaxe a Mª Victoria.  

Nas aulas traballáronse poemas do seu libro Eu conto, tí cantas... 

Velaí o enlace: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1467 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1467
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Foron varios os autores e ilustradores que nos visitaron ao longo destes 2 cursos e que 

serviron de motivación para redactar os seus escritos, dos que logo lles enviabamos unha 

mostra. 

Dada a calidade dalgúns destes escritos, DESEXARIAMOS que leran a selección que 

acompañamos; pensamos que é a mellor mostra do resultado acadado co alumnado nestas 

actividades tan motivadoras e coas que intentamos  introducilos, dun xeito atractivo, no 

inabarcable mundo da arte e da imprescindible LECTURA. 

 

 PLAN ANUAL DE LECTURA  Curso 2017/2018 

A lectura, ademais de sentila como un pracer, debemos pensar que é o medio a partir do cal 

adquirimos gran parte dos mecanismos de aprendizaxe que nos axudan ao desenvolvemento 

da nosa intelixencia e da convivencia cos demais. 

A escolla de textos e de actividades de dinamización lectora ten como finalidade: 

- O fomento do hábito lector. 

- A utilización das bibliotecas. 

- A formación integral do noso alumnado.  

 

 OBXECTIVOS 

 Aprender a facer unha lectura reflexiva, interpretando e comprendendo textos de 

índole variada (novela, teatro, xornais, documentos…) e en soportes diferentes 

(impresos e electrónicos). 

 Adquirir un vocabulario amplo, servíndose do manexo do dicionario para resolver 

dúbidas. 

 Mellorar a súa ortografía. 

 Adquirir unha boa fluidez, lendo en voz alta, aprendendo a pronunciar con claridade 

e a modular a súa voz, sen perder a comprensión do texto. 

 Aprender técnicas para unha mellor expresión oral e escrita. 

 Saber buscar información en diferentes soportes, comparar e extraer os datos 

necesarios. 

 Lograr que sexa a lectura un elemento de gozo persoal. 

 Incorporar as novas tecnoloxías como novas fontes de información, aprendendo a 

utilizalas e analizar os datos con espírito crítico. 

En conclusión mellorar nas súas competencias lingüísticas. 
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 DINAMIZACIÓN LECTORA 

A biblioteca do centro 

Aberta en todo o período lectivo. Establécese un horario no que cada curso ten a súa 

disposición unha hora para o seu exclusivo uso. Neste tempo é o profesor titor o que fixa as 

actividades a desenvolver, habitualmente son actividades de preparación de traballos 

conxuntos, investigación… O Equipo de Biblioteca pode axudar na busca de textos 

adecuados a ditas actividades. 

No tempo de recreo realízanse as actividades de préstamo coa axuda do alumnado de 6º e un 

profesor, membro do grupo dinamizador da biblioteca. 

- Lectura libre de alumnos/as que prefiren ler nese tempo. 

- Organización dos materiais e orde na biblioteca. 

- Realización de traballos persoais de grupos de alumnos/as. 

 

A biblioteca de aula 

Cada aula dispón de lecturas apropiadas á súa idade que permanecen dun xeito fixo na 

mesma. E outras lecturas itinerantes que van nas caixas viaxeiras ou aquelas concretas que se 

fixan con motivo da celebración dunha data o relacionadas coa temática do proxecto. 

Queremos que o noso alumnado ame a lectura por iso desenvolvemos actividades que lles 

resultaron atractivas. Para este curso levamos a cabo as seguintes: 

- Hora de ler, todos os días da semana, durante 20’ nos que se fixeron dende lecturas 

individuais, dirixidas, colectivas (libros fixados no itinerario lector), ata diferentes actos na 

biblioteca. Todo o centro fai semanalmente as seguintes actividades conxuntas. 

- Mércores poéticos para ler todos o mesmo poema (tentamos que teña que ver con datas ou 

temas sinalados). Ás veces son diferentes os de infantil dos de primaria. Poemas que poden 

recitar, dramatizar, memorizar… 

- Lecturas compartidas: Polo día do libro e noutras datas alumnos de distintos cursos van ler a 

outras aulas. Coma sempre son textos relacionados con autores dos que se celebra algunha 

data conmemorativa. 

- Páxina web, na que se reflicten todas as actividades feitas ou próximas a facer, 

aconsellándose lecturas relacionadas. 

- Mochila viaxeira, canle entre o centro e a casa para o fomento da lectura en familia. 

Permanece 2 semanas en cada casa. En Ed. Infantil está 1 semana. En ambos casos case todos 

os anos o alumnado solicita levala e goza do seu variado contido. 

- Lectura na rede, seguíronse a manter as liñas de actuación de cursos pasados, (lecturas on-

line). Traballos de investigación a través de páxinas webquest, blogues. 

- Encontros con escritores, ilustradores e escultores da localidade, que lles axudarán a sentir 

o pracer pola escrita, a arte, servíndolles de aliciente para non ter medo a expresar os seus 

sentimentos ou soños e a sentir a máis próxima a lectura dos libros destes autores. 

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



MEMORIA PLAMBE 2017-2018    

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

por lelos despois. 

- Publicación xornal Mareiriña: Traballos de cada aula contando experiencias vividas en 

saídas ao exterior co fin de fomentar unha aprendizaxe dinamizadora, motivadora e 

integradora. 

- Busca e aportación de recursos para a programación e realización das actividades de todas 

aquelas festas sinaladas, tanto programadas pola BIB como polos demais equipos 

dinamizadores: Magosto, Nadal, Entroido, Día do Libro, Letras Galegas,... 

- Implicación das familias: ademais das lecturas compartidas que van nas mochilas viaxeiras 

as familias participan en actividades que motivan e fomentan a lectura vinda ás aulas a 

lerlles poemas, representación de teatro de sombras, contos e experiencias persoais. Neste 

curso fíxose en Educación Infantil 

 ITINERARIO LECTOR 

Ao longo do curso, en todas as aulas, trabállase con libros  de autores próximos a nós, que 

teñen relación co proxecto deste ano.  

 En E. Infantil, trabállase a cotío a motivación á lectura, presentando e léndolles os libros que 

vaian sendo adquiridos pola biblioteca para a súa idade. Ademais daqueles relacionados coas 

temáticas das unidades didácticas que traballen.  

Créase así un vínculo de motivación á lectura coas familias, mediante os empréstitos 

semanais (todos os nenos e nenas levan un libro á casa); tamén coas mochilas viaxeiras cheas 

de aventuras, xogos, cancións… que entusiasman a pequenos e grandes. 

Intentamos sempre que gocen coa escoita e representación dalgunha compañía de 

contacontos. 

 En E. Primaria, xunto coas actividades de dinamización, de momento escolléronse estes 

libros concretos que unido ao pracer e a aprendizaxe que a lectura proporciona, supón a 

posibilidade de ter contacto cos autores das obras. 

Velaí o previsto, de momento, neste curso dentro do Itinerario lector 2017-18 

EDUCACIÓN  PRIMARIA 

NIVEL TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

3º Fred Quincalla, o nómade do mar Teresa González Costa XERAIS 

3º Ese no es mi zoo Elvira Menéndez BRUÑO 

4º Rubicundo María Canosa XERAIS  

4º Quen dá a quenda Héctor Cajaraville XERAIS  

5º Alma y la isla Mónica Rodríguez ANAYA 

5º Lendo lendas, digo versos  
A. García Teijeiro / 

Antonio Reigosa 
XERAIS 

6º Zoonetos Antón Cortizas Tambre-Edelvives 

 

Trítico de Nadal e Verán: o primeiro inclúese o segundo está en construción.
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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. 

- 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! 
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5.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

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

actividades de formación: 

- Encontros dos Centros Plambe 2017 – 2018  en Santiago. Asistiu Luís 

- O profesorado do grupo de Biblioteca ao longo do curso participou en 2 grupos de traballo: 

Curso SEM: Dalia, Fernando, Loly, Maribel e Luís.     Curso TEI:  Vanessa, Dalia e Loly 

 

 

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.  

 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 tanto alumnado. 

- 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, novo proxecto: MULLERES PIONEIRAS 

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

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 presentaciónm en 

calquer formato. 

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

igualdades entre os seres humanos: 
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- Potenciación de actitudes e valores. 

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

- 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.  

- Visitar bibliotecas públicas ou librerías. 

- Atención as demandas de cada ciclo ou área. 

- 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. 

 

 COLOFÓN 

Como colofón ao traballo deste curso programouse co gallo do Día do Libro unha 

actividade consistente en facer Un conto viaxeiro inventado por todas as clases, que levaría 

por título:     “ PE RAL IÑ O  A ND A A RRE D OR DO  M A R”  

Co seguinte fío condutor de temas que cada quen pode escoller:  

- Peraliño sae da Ría de Ferrol 

- Visita EXPONAV 

- Fai unha parada nos castelos  

- Atopa un castro  

- Foi pescar cos mariñeiros 

- Coñeceu un mercado de peixes e mariscos 

- Descubriu profesións relacionadas co mar 

- Viaxou aos areais e lagoas de Ferrolterra  

- Descubriu animais do entorno mariño 

- Axudou a limpar os mares 

- Fixo una amigo: fixo unha viaxe cun golfiño 

- Peraliño lémbranos a nosa historia: 

- Batalla de Brión  

- Viaxe á Coruña no barco de vapor 

Cada aula fixo, ou aínda está a rematar,  o traballo en Din A3, usando as técnicas e materiais 

que considere idóneos.  Pasouse polas aulas un libro feito hai varios cursos para motivar ao 

alumnado. Este traballo foi pensado para o traballo por competencias. 

Velaí unha mostra do traballo 
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