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MULLERES PIONEIRAS 

Este curso expuxemos ao claustro un proxecto moi ambicioso baixo o título de: 

“MULLERES PIONEIRAS”, coa determinación de achegar este tema ao alumnado e afondar na 

súa realidade.  

O obxectivo xeral é: DESTACAR O PAPEL DA MULLER NA SOCIEDADE E FOMENTAR 

CONDUCTAS DE IGUALDADE  E RESPECTO MUTUO.  

Ademais doutros como: 

 Analizar o papel da muller o longo da historia, dende a prehistoria ata a actualidade. 

 Coñecer e identificar o papel de mulleres pioneiras en diferentes ámbitos (social, 

científico, cultural...) 

 Facer un traballo de investigación referente a algunhas mulleres relevantes e pioneiras. 

 Asignar e rotular as aulas con nomes das mulleres investigadas acompañadas dunha 

breve biografía. 

 

Comezamos co noso proxecto da Biblioteca deste curso "Mulleres pioneiras" e para iso 

preparamos unhas presentacións para o día da apertura da biblioteca do presente curso, unha 

para Infantil e outra para primaria, coa finalidade de introducir, motivar e concienciar ó noso 

alumnado e mergullarnos en toda a súa amplitude.  

    

Este é o enlace coas fotos do día da apertura: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/galeria/thumbnails.php?album=646 

 

Este é das presentacións de Infantil e Primaria coas que arrancamos o proxecto: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1509 

            

 

Na presentación orixinal de infantil, tódalas persoas saían coa cara cuberta. A intención 

era ler os méritos de cada unha delas e que os nenos e nenas dixeran como imaxinaban que 

serían as caras das persoas ocultas. O obxectivo era (tal e como aconteceu) que por defecto 

sempre pensaran en homes. Unha vez descubertas as caras fixemos a reflexión. 

Tamén na presentación de primaria, moito máis completa, pretendíamos que o alumnado 

fixera unha reflexión das inxustizas e moito  recoñecemento outorgado moitas veces aos homes 

en detrimento das mulleres. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/galeria/thumbnails.php?album=646
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1509
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1.- GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS 

Obxectivos do Equipo da Biblioteca para o PXA 2018/19 

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

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

proxecto: “Mulleres pioneiras”. 

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

MULLERES QUE FIXERON COUSAS MOI IMPORTANTES NA SOCIEDADE. 

Ademais doutros relacionados co proxecto en si, como: 

- Mergullarnos na lectura de textos con temática relacionada coas mulleres 

emprendedoras e pioneiras. 

- Crear un novo itinerario lector de libros relacionados coas mulleres e as súas 

actuacións. 

- Desenvolver actividades e xogos a partir das súas lecturas. 

 

2.- HORARIO DE BIBLIOTECA 

Mantívose como nos cursos anteriores: 

 Coordinadora: 1 sesión de 50min + 1 sesión conxunta co grupo dinamizador. 

 Compoñentes do grupo: 1 sesión para reunión conxunta.  

 Grupo de xestión da biblioteca: 1 mestra 1 sesión e outra mestra 2 sesións . 

 Grupo para subir contidos á web: 2 mestras (coordinación e xestión) 1 sesión. 

 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/a.  

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

proxecto, aportándose lecturas, información demandada, ... 

Este curso ademais, o centro estivo involucrado nun Erasmus no que parte do traballo a 

realizar tamén estivo orientado ó desenvolvemento do proxecto das Mulleres pioneiras. 

 

Neste apartado están reflectidas algunhas 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, "Mulleres pioneiras", a través do cal, nenas e nenos van a 

coñecer un pouco máis algunhas das mulleres relevantes na nosa sociedade que fixeron cousas 

importantes. 

 

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

O martes, 24 de outubro de 2018, tivo lugar a apertura da Biblioteca, coa presentación do 

novo proxecto: “Mulleres pioneiras”, 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 

 

 

 TRABALLO COAS FAMILIAS 

Unha das actividades iniciais propostas e que tivo moita aceptación foi facer un estudo das 

profesións dos avós, avoas, pais e nais ó longo do tempo a través dun traballo que levaron a 

casa. Cando o trouxeron cuberto, cada aula traballou diferentes aspectos (estatística de 

profesións, de ocupación de homes e mulleres, sectores implicados...etc.) Despois expuxémolas 

todas no porche do patio. 
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 ENCONTRO CON AUTORES: este ano visitáronnos: 

 
TEATRO CARLOS CASARES (INFANTIL) 

ROSA ANEIROS - 11/02 (4º E.P.) 

MUSICREQUES 15/03 (INFANTIL) 

JUAN MANUEL CARMONA- 05/04 (4º)  

IAGO LÓPEZ  - 10/04 (INFANTIL, 1º E 2º) 

ÁNXELA LOUREIRO (3º e 4º) 

PINTO E CHINTO  13/05 (5º) 

 

 ROSA ANEIROS  (4º E.P.)  

O día 11 de febreiro veu ao cole Rosa Aneiros para compartir co alumnado de 4º a lectura da 

súa obra "A batalla da pequena Chañán Curi Coca".  

 

     

Iniciou a súa charla amosándolles imaxes dos Andes e dos templos incas, onde foi de viaxe. 

Ese lugar foi a fonte de inspiración da súa obra. A partires de aí comezou unha charla moi 

amena cos rapaces e rapazas.  Quería saber se a comprenderan, se eles tamén escribían ou que 

cousas lles gustaban. A rapazada tamén lle preguntou moito e asi souberon moitas cousas 

curiosas da escritora...                    

 - Que escribía dende moi pequena pola necesidade de contar historias sobre o que vivía, 

quizais influenciada polo seu avó que lle contaba moitas historias do seu tempo pasado 

en Cuba.        
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 - Que cando se escribe hai que investigar sobre os datos que queres poñer e asegurarte 

que é o correcto. 

 - Que as súas obras sempre parten dun feito real ou unha problemática social á que lle 

quere dar voz. 

 - Que non lle gusta facer segundas partes. 

 - Que aprendeu que o importante non é só a historia que ela crea, senón cada unha das 

historias que xorden de cada un dos lectores. 

    Por último, rematou recomendándolles un dos seus libros favoritos, "O Principiño".  
 

 A continuación deixamos o enlace coas fotos da súa visita:  
 

 

 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1566 

 

 MUSICREQUES (Infantil) 

 
 O dia 15 de marzo viñeron ao cole o grupo MUSICREQUES ,formado por dúas profes do 

conservatorio, que nos presentaron un   contacontos musical dentro do programa de 

dinamización da música e da lectura do conservatorio  San Viaño de Ferrol.  

  As nenas e os nenos estiveron moi participativos nos contos ,imitando animais, 

cantando, resolvendo adiviñas...pasárono moi ben!! 

 

 

  

   

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1607 

 

 JUAN MANUEL CARMONA (4º) 

 

O pasado 5 de abril estivo no cole Juan Manuel Carmona, un  escritor  sevillano autor do 

libro" 72 HORAS ". Viña acompañado de membros da Protectora "Hogar de Wilbur", que 

dedican os esforzos a buscar familias de acollida a animais que son abandonados. 

 O alumnado de 4º participou activamente na xornada. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1566
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1607
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 O obxectivo da charla foi concienciar aos mais pequenos en valores  como a necesidade 

de ser moi responsables se queremos ter unha  mascota, e as vantaxes de adoptar antes 

de mercar un animal. 

 Acompañounos un caniche moi simpático, tamén abandonado, e que xa atopou unha 

nova familia de acollida. 

 O libro axuda a protectoras de animais (aportando coa venda) a metade das recadacións.  

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1621 

 

 IAGO LÓPEZ (EDUCACIÓN INFANTIL) 

 

No mes de abril  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,. O título era “O cociñeiro Martiño e as cenorias desaparecidas”, Ao longo 

da narración, ó pobre cociñeiro Martiño pasáronlle moitísimas aventuras, que os alumnos/as 

desfrutaron sen perder detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1621
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   Os nenos e nenas de segundo fixeron a Iago uns debuxos do seu conto a modo de 

agasallo. 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1606 

 

 ÁNXELA LOUREIRO (3º E 4º) 

 

O pasado venres 12 de abril, os alumnos e alumnas de 3º e 4º recibiron a visita da escritora e 

mestra Ánxela Loureiro. Veu falar e a propoñernos actividades sobre os libros que lemos na 

clase e que pertencen a súa autoría. Foi un día divertido, sorprendente e inesquecible, pois 

Ánxela somerxeunos nas súas historias, a través de cancións e xogos contextualizados nas súas 

obras. 

                                                        

 

 

 

    

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1618 

 

 PINTO E CHINTO (5º) 

 

David Pintor e Carlos López  comezaron a colaborar como humoristas gráficos en 1993 e 

dende aquela aí están. Actualmente publican unha viñeta de humor diaria na  Voz de Galicia, 

coas súas caricaturas políticas. Son hoxe unha referencia da caricatura política en Galicia. Entre 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1606
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1618
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os seus  premios de humor gráfico destacan a Curuxa do Humor (Museo do Humor de 

Fene),  Haxtur (Salón Internacional do Cómic de Oviedo) e o  Hermés (Concello  de Barakaldo).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1649 

 

4.-DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO:  

Cada aula escolleu unha muller pioneira á que investigar. O equipo de biblioteca 

elaborou uns carteis para poñer nome a cada unha das aulas e dependencias do noso centro así 

como unha breve biografía na que constan os diferentes méritos polos que esas mulleres están 

consideradas pioneiras. 

Fixemos un acto no que cada aula colocou o nome da súa muller: 

 

      

 

 

A continuación detallamos as mulleres escollidas por cada aula: 

3 ANOS A:  MARUJA MALLO 

3 ANOS B:  MALALA YOUSAFZAI 

4 ANOS A:  CHARLOTEE COOPER 

4 ANOS B:  ELISE DÉROCHE 

5 ANOS A:  MIRIAM BLASCO  

5 ANOS B:  VALENTINA TERESHKOVA 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1649
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1º A: CLARA CAMPOAMOR 

1º B:  JANE GOODALL 

2ºA: VIOLETA PARRA 

 

2ºB: FRIDA KAHLO 

3ºA:  OLIMPIA VALENCIA 

3ºB:  CONCEPCIÓN ARENAL 

4ºA: ÁNGELES VILARIÑO 

4ºB: Mª VICTORIA MORENO 

5ºA: JANE GOODALL 

5ºB: ANTÍA CAL 

6ºA: MARÍA PITA 

6ºB: MADAME CURIE 

 

Na nosa páxina web están recollidas todas as mulleres traballadas polas diferentes aulas. 

Clicando en cada unha delas accedemos a súa biografía e a algúns traballos desenvolvidos ó 

longo do curso. 
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http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1574 

 

En Educación Infantil, traballáronse desde pintoras e deportistas a astronautas, 

elaborando cadros , naves espaciais, murais...traballando as biografías destas mulleres tan 

relevantes e facendo tomar conciencia ós nosos alumnos e alumnas da importancia das súas 

actuacións ó longo da historia. 

     Valentina Tereshkova 

  Maruja Mallo 

 

        

 

 

En Educación Primaria traballáronse máis polo miúdo as biografías e actuacións das 

mulleres escollidas, elaborando uns paneis informativos nos que quedan recollidas as súas 

actuacións máis importantes.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1574
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 Algunhas aulas prepararon presentacións nas que quedan reflectidas o traballo feito: 

 

  

 

 

Outros traballos feitos nas aulas: 

 

 

 

 

 

           Violeta Parra                                                                      Frida Kahlo 
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 A porta das mulleres pioneiras 

 

 VISITA Á CASA ROSALÍA  

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

Primaria fixo á casa de Rosalía. 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1568 

 

 

O noso alumnado de sexto tivo o privilexio de participar na plantación dun retoño da 

árbore de Guernica na Casa de Rosalía en Padrón 

Na semana do 19 ao 23 de febreiro, ademais, os alumnos e alumnas do colexio, 

traballamos nas nosas aulas a vida e obra da escritora máis representativa das nosas letras, 

Rosalía de Castro. 
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Tamén elaboramos un marca páxinas onde cada curso pensou nun deseño diferente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, os nenos e nenas de cinco anos aprenderon un anaquiño dun poema de 

Rosalía e foron gravalo á radio. 

Na nosa páxina web quedan recollidas as actividades que fixemos e algúns poemas e 

cancións traballados. 

Finalmente fixemos e unha fotomontaxe na que está todo o colexio, baixo o lema: 

”Rosalía somos tod@s”! 

Animamos a buscar xente na cara de Rosalía! 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 ENTROIDO 

Este ano o alumnado de Infantil traballou de cara ó entroido, o conto do frautista de 

Hamelín. Recuperamos o taller de confección dos disfraces, contando coa axuda das familias e 

despois fixemos un desfile onde asistiu todo o alumnado do centro. 
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A continuación deixamos o enlace no que figuran todas as fotos: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/galeria/thumbnails.php?album=686 

 

 DÍA DO LIBRO 

Durante o día do libro un membro do equipo da biblioteca foi  clase por clase colocando 

as biografías das mulleres pioneiras escollidas. Nese momento plantexamos unha actividade 

que imos desenvolver durante a semana das Letras Galegas e que vai consistir en completar un 

cuestionario de preguntas baseadas nesas biografías. Por tanto, antes do día da celebración, os 

nenos e nenas deberán ir polos corredores, en grupos, por parellas... lendo e descubrindo as 

distintas mulleres e pescudando en que consistiron as súas vidas.  

En Educación Infantil o mecanismo vai ser o mesmo, pero o cuestionario está elaborado 

de xeito máis sinxelo onde os alumnos/as relacionarán os nomes das mulleres coas fotografías 

traballadas de cada unha delas. 

 

 

  

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1643 

 

 TEATRO con g 

 

Este curso, como cada ano, o alumnado do centro asistiu ás distintas obras de teatro 

representadas no teatro Jofre. Algunhas delas como “Nube, nube, sol”, representadas por 

profesionais, neste caso polo grupo de teatro O cubo, e outras representadas polos alumnos 

doutros centros que participan nesta iniciativa. As obras que representaron teñen os seguintes 

títulos: “Antón no país das merendas”, representado polo CRA de Narón, e “O monstro rosa”, 

polo Colexio Ludy. Todas elas tiveron unha estupenda acollida por parte dos espectadores. 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/galeria/thumbnails.php?album=686
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1643
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 XVIII EXPOSICIÓN DO CERTAME DE POESÍA E IMAXE 

Un curso máis o alumnado de 6º participou nas actividades do certame proposto 

pola equipa de Normalización lingüística do Concello de Ferrol. 

 

 LETRAS GALEGAS 2019 

Na semana das Letras Galegas, dedicadas este ano a Antón Fraguas Fraguas fixemos unha 

serie de actividades relacionadas con este autor e con Galicia. 

Primeiramente fixemos o xogo do cuestionario que levamos preparando desde o día do libro, 

pescudando os méritos de cada muller pioneira traballada e cuxas biografías están expostas nas 

portas de cada aula. O concurso tiña o nome de :”Mulleres Pioneiras, o 13 é un bo número”, e 

tivo unha acollida masiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1652 

 

 

Despois, para implicar ás familias, fixemos unha recollida de refráns e  frases feitas que 

quedaron expostas nun mural.  

Finalmente, toda a escola aprendeu a canción da Rianxeira así como o himno galego e 

fixemos un acto para festexar o Día das Letras Galegas, no que os cantamos en conxunto.  

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1635 

 

 

 PLAN ANUAL DE LECTURA  Curso 2018/2019 

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. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1652
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisaacperal/node/1635
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- 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. 

 

 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/a, 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. Hai 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 resulten atractivas. Para este curso levamos a cabo as seguintes: 
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- 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: Esporadicamente 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 máis próxima a lectura dos libros destes autores. 

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

- 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.  

- Apadriñamentos lectores: Este curso recuperamos unha actividade que xa fixéramos algunha 

vez. Fixemos parellas entre os alumnos/as de todos os cursos nas que os maiores len ós 

pequenos. Todos os xoves de cada mes (agás o ultimo que é de descanso) os cursos superiores 

van buscar os seus “afillados” para ler  un conto repartidos por distintos espazos ó longo da 

escola.  

Para que a lectura sexa fluída, os “padriños/madriñas van buscar o conto os mércores e 

fan unha primeira lectura individual. Cada alumno leva un rexistro individual das lecturas 

escollidas co fin de non repetir. As lecturas xa están seleccionadas previamente polo equipo 

de biblioteca e están recollidas nuns caixóns específicos para a súa localización. 
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Estes son os cruces a partir dos cales se formarán as parellas (os grupos A cos grupos A, 

os B con B, e facemos correspondentes os números de lista): 

 

AFILLADOS/AS 

 

 

PADRIÑOS/MADRIÑAS 

 

3 ANOS 

 

4º DE PRIMARIA 

 

 

4 ANOS 

 

5º DE PRIMARIA 

 

 

5 ANOS 

 

6º DE PRIMARIA * 

 

 

1º DE PRIMARIA 

 

3º DE PRIMARIA 

 

 

2º DE PRIMARIA 

 

6º DE PRIMARIA* 

 

 

 Os de 6º repiten. 

 

 Esta sería a cronoloxía, cursos e distribución de espazos: 

 

 

VENRES 

 

 

CURSOS 

 

ZONA 

1º xoves de cada mes 3º a 1º (A e B) Biblioteca e corredor de 

arriba. 

1º xoves de cada mes 4º a 3 anos (A e B) Corredor de abaixo, 

entrada, ludoteca. 

2ª xoves de cada mes 5º a 4 anos (A e B) Corredor de abaixo, 

entrada, ludoteca. 

2º xoves de cada mes 6º A 2º (A e B) Poden escoller 

3º xoves de cada mes 6º a 5 anos  (A e B) Biblioteca e corredor de 

arriba. 

 

4º xoves de cada mes DESCANSO  
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 Os/as profesores/as que estean de garda nesa sesión controlan as zonas procurando que 

haxa orde e a actividade se desenvolva correctamente. 

Traballo recompilatorio: Este curso iniciamos un proxecto moi ambicioso que vai consistir en 

que o alumnado leve ó finalizar a educación primaria un agasallo do cole. Cada titor/a debe 

recoller tres traballos de cada alumno/a e gardalos nunha carpeta. Deste xeito, en 6º terán 

recollidos os traballos e  levaranos encadernados a modo de agasallo e recordatorio da súa 

etapa no noso centro. 

-  

 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 diario 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 2018-19 

EDUCACIÓN  PRIMARIA 

NIVEL TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

1º e 2º 

“O cociñeiro Martiño” 

“O cociñeiro Martiño e as cenorias 

desaparecidas” 

Macus Romero 

Macus Romero /Iago 

López 

XERAIS 

XERAIS 

3º 

“Ota quere voar” 

“Viaxe de ida e volta” 

 

Ánxela Loureiro XERAIS 

3º “Faro de Lecturas”  BRUÑO 

4º “El diario de Arturo” 
Carmen Santoja/Eloísa 

Ruiz 
ALFAGUARA 

4º 

“Choiva de ras”                                          

“A batalla da pequena Chañan 

Curi Coca” 

Ánxela Loureiro 

Rosa Aneiros 
XERAIS  

5º “Alma y la isla” Mónica Rodríguez ANAYA 
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5º “Lendo lendas, digo versos”  
A. García Teijeiro / 

Antonio Reigosa 
XERAIS 

6º 
“Doménica” 

Gonzalo Torrente 

Ballester 

ESPASA 

XUVENIL 

6º “Contos e poemas para un mes 

calquera” 

Jordi Sierra 

Fabra/Antonio García 

PLANETA 

OXFORD 

6º 
“La maldición del arquero” Joan Manuel Gisbert 

PLANETA 

OXFORD 

 

As guías de recomendación de Nadal e Verán, van nos Trípticos (de Nadal e 

Verán), que son repartidos ou ben colgados na web do centro. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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

 

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 faise,  case na 

súa totalidade, na casa ou vindo ao Centro polas tardes. 

 

Compoñen o equipo: 

Mª IsabelCajide Pedreira P. Definitiva 5º E.Primaria 

Mª Dolores López Espiñeira 

Cándida Celeiro Montenegro 

P. Definitiva 

(de baixa) 

(substituta) 

4º E.Primaria 

Fernando García Fernández P. Definitivo 1º E.Primaria 
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Mª Leonor Janeiro Lombos P. Definitiva Relixión 

Ángela Pérez Ruiz P. Definitiva 6º  lnfantil (Coord) 

Margarita Martínez Bouza P. Definitivo E. Infantil 

 

Contidos curriculares 

Tanto o proxecto coma as actividades que se desenvolven na biblioteca axústanse 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 e escritoras foi un éxito! 

 

 

5.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

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

actividades de formación: 

- Encontros dos Centros Plambe 2018 – 2019 en Santiago. Asistiu Ángela. 

- O profesorado do grupo de Biblioteca pertencente a Primaria ao longo do curso participou no 

Curso PITEAS, e os membros de Infantil formaron parte do grupo de traballo da formación  

da Aprendizaxe Cooperativa. 

 

 

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.  

- https://sites.google.com/site/mislecturasenred/ 

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

moi implicado. 

- Elaboración en powerpoint das presentacións do proxecto e de materiais divulgativos. 

- Exposicións dos traballos relacionados co noso proxecto. 
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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: AS VIAXES DE PERALIÑO 
 

XUSTIFICACIÓN 

É importante destacar a necesidade de respectar e coidar o noso entorno máis próximo, 

participando das festas, costumes e tradicións propias de cada país. Coñecer e respectar tanto a 

nosa terra como as festas e tradicións propias vai facer non so que amemos o noso entorno 

senón que aprendamos a considerar e respectar outras culturas moi distintas e igualmente 

enriquecedoras. 

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

sobre todo nun momento onde a multiculturalidade forma parte do noso contorno próximo. 

Queremos destacar e dar a coñecer ao alumnado a importancia de respectar outras culturas 

para conseguir una sociedade máis igualitaria e xusta. 

O noso centro está a participar nun Erasmus (“My place, our place”) co cal pretendemos, 

traballando a partir de cuestións relacionadas co noso entorno, aprender a respectar e valorar 

outros tipos de vida, culturas e tradicións. Pretendemos unificar o proxecto da biblioteca coa 

temática do Erasmus, e traballar todos estes aspectos en toda a súa amplitude. 

O proxecto intenta ser interdisciplinar e integrador, que abrangue todas as áreas do 

curriculum e debe axudar a desenvolver todas as competencias. 
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Dividiremos o proxecto en tres bloques que intentaremos distribuír trimestralmente. 

1º bloque   Como actividade motivadora: 

 Selección dos países (hábitats) a tratar.  
 
Obxectivos 

1) Facer un listado de posibles sitios a investigar (chuvia de ideas) atendendo ós intereses 

do alumnado, profesores/as e familias e introducir personaxes que constituirán o eixe 

motivador. 

2) Coñecer a situación xeográfica dos países seleccionados.  

Dividiremos o estudo en dúas etapas: 

- Aspectos xeográficos e ambientais das zonas a investigar. 

- Aspectos ambientais que inciden nos distintos tipos de vida: 

- Xeoloxía propia do lugar. Hábitats. 

- Curiosidades dese entorno. 

- Formas de vida, características das persoas que viven alí . (Ruptura de estereotipos) 

A temporalización sería durante o primeiro trimestre, e unha vez seleccionados os 

países presentaríamos uns personaxes (animais autóctonos), que serán os fíos condutores 

de todo o proxecto. 

2º bloque  Como actividade investigadora e de desenvolvemento 

 Países do mundo. 

Obxectivos   

1) Pescudar sobre os países e investigar tendo en conta diferentes ámbitos: físico, social, 

ambiental, cultural ... 

2) Facer un traballo de investigación de cada un deses países. Cada aula elixirá un país e 

investigará sobre el. 

3) Preparar distintos traballos (murais, libros, paneis, manualidades, construccións...) que 

recollan aspectos propios dos países traballados en cada aula. 

4) Recibir e entrevistar a persoas que poidan aportar información das súas viaxes e 

experiencias. 

Este traballo, que desenvolveremos no segundo trimestre, é a parte de pescuda  

e investigación de todos os aspectos que os alumnos e alumnas queiran pescudar. 
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3º bloque  Como produto social relevante 

 Un colexio multicultural. 

Obxectivos 

1) Aproveitar a procedencia de algúns dos nosos alumnos que veñen de distintos países, 

así como dos países involucrados no Erasmus (Gales, Turquía e Romanía) 

2) Preparar algunhas historias ou contos desenvolvidos neses países.  

3) Preparar ao alumnado para facer unha presentación en calquera formato. 

4) Facer unha exposición a final de curso onde as familias vexan o resultado do noso 

traballo. 

No terceiro trimestre prepararemos a exposición e posta en común das nosas 

investigacións, para poder mostrar o aprendido, tanto a  todo o alumnado do centro, 

como ás familias. 

 

 COLOFÓN FINAL 

 

Este curso démoslle á escola un novo aire. Todas as aulas quedaron 

nomeadas con nomes de mulleres. Cada unha delas ten un cartel   no que figura o 

nome dunha muller pioneira e o que é máis importante, figuran tamén todos os 

méritos e accións que fixeron estas mulleres tan importantes e relevantes na nosa 

sociedade. 

 

  O  estudo  destas mulleres fíxonos tomar conciencia da importancia da 

muller e   a incansable loita de todas elas  para que hoxe todas poidamos facer valer os 

nosos dereitos. Nada máis importante que facer que o noso alumnado sexa consciente de 

todo  isto.
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