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PROXECTO:FERROLEANDO         “Ferroleando polo noso mar” 

XUSTIFICACIÓN 

O proxecto do vindeiro curso seguirá as liñas de actuación iniciadas en cursos anteriores: acercar á 

cultura ferrolá ao noso alumnado, traballando cada ano un campo da nosa cultura. FERROLEANDO, pola 

arquitectura, pola pintura, en igualdade… 

E agora imos acercarnos ao mar e á nosa ría, a través da historia da cidade, da súa música, das súas 

lendas, do seu desenvolvemento económico… 

1. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

A organización e xestión da biblioteca escolar prográmase conxuntamente polo grupo dinamizador da 

mesma, nas súa reunión semanal. Despois require moitas horas máis de dedicación das que case nunca se 

dispoñen, pero con esforzo, interese e moito amor polo fomento da lectura imos pouco a pouco 

conseguindo cousas. 

Prevense actuacións similares aos dos cursos anteriores e aquelas novas, necesarias para  o 

desenvolvemento do novo proxecto. 

Primeiras xestións a levar a cabo. 

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

tempo de uso de cada aula para o seu proveito, que será dunha hora semanal fixa e as que 

necesiten de libre disposición da biblioteca. 

 Busca e adquisición do material necesario para o noso proxecto. 

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

Ao longo do resto do curso  

 PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DAS ACTIVIDADES cos recursos e material utilizado. 

 Adquisición e catalogación de novos fondos literarios e audiovisuais. 

 Préstamos: con fomento das novidades literarias. 

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

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

 Encontro con personaxes relevantes relacionados coa temática tratada.. 

 Exposición dos traballos realizados. 

 Organizar o materias dasmochilas viaxeiras, montalas para o seu uso. 

 Programas trimestrais informativos das actividades a desenvolver e realizar a memoria final de 

curso. 
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2. DINAMIZACIÓN E RECURSOS DA BIBLIOTECA 

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

debe axudar a desenvolver todas as competencias.Dividiremos o proxecto en tres bloques que 

intentaremos distribuír trimestralmente. 

1º bloque:  Historia de Ferrol e o mar 

Obxectivos 

1) Coñecer as orixes de Ferrol e os seus primeiros asentamentos: Montes de Brión, 

Espadañido, Esmelle e castro Lobadiz. 

2) Situar xeograficamente  Ferrol e bisbarra. 

-Rías 

- As poboacións 

- Características das rías e dos seus areais. 

2º bloque Importancia da actividade naval 

Obxectivos 

1) Coñecer a orixe histórica da actividade naval. 

2) Coñecer o desenvolvemento dos asteleiros civís e militares. 

3) Descubrir oficios desaparecidos. 

3º bloque Manifestacións culturais 

Obxectivos 

1) Relacionar a música e o mar. 

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

3) Descubrir lendas propias de Ferrolterra. 

 

3. FORMACIÓN DE USUARIOS 

Seguindo as liñas de actuación doutros cursos:  

- Formar ao alumnado de 6º para que sexa quen rexistre no ordenador os empréstitos e manteña en 

orde a biblioteca. 

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

no seu lugar correspondente. 

- Xogos para a adquisición destas habilidades. 

- Entrega do tríptico explicativo do bo uso da biblioteca e guía de usuarios ao alumnado novo e 3º de 

E.P. Esta guía está exposta na biblioteca en formato DIN A-3. 

- Formarase ao alumnado na busca e selección da información en diferentes soportes: ordenador, 

mapas, enciclopedias, vídeos documentais ... 

- Fomento de consulta da nosa páxina web. 
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- Formación do profesorado en cursos relacionados con bibliotecas escolares 

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

dixitais cara á súa preparación do uso do programa de estudos DIXGAL, que se desenvolve nos 

cursos de 5º e 6º de E. Primaria. 

 

4. FOMENTO DA LECTURA E O PROXECTO LECTOR 

Continuarase a levar a cabo todas aquelas actividades relacionadas co fomento da lectura que 

sabemos que son valoradas e dan moi bos resultados. 

- Fomento da lectura en familia: mochila viaxeira, continuarase coa ampliación de 15 

días de permanencia na casa que resultou moi positivo. – Web grafía 

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

competencias. 

- Lectura na rede:seguir mantendo as liñas de actuación de cursos pasados,  ( lecturas on-

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

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

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

estas persoas. 

- Presentación por parte do equipo da BIB, das novidades adquiridas para o bo 

desenvolvemento do proxecto e outras lecturas. 

Seguiremos traballando as novidades do pasado ano 

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

- Mes do autor, que é unha forma de facer un movemento continuo de libros de un autor. 

- Mércores poéticos:  día para ler todos o mesmo poema que aparecerá na porta da aula 

polas mañás; recitalo, dramatizalo, memorizalo… e no último mércores de mes lecturas de 

poesías, lendas e relatos de Ferrol. 

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

ilusión por lelos despois. 

- Recomendación do libro favorito. 

 

Relacionado co proxecto en si, acadar os seguintes obxectivos: 

- Obxectivo xeral: mergullarnos na lectura de textos coa temática relacionada coa situación 

xeográfica da cidade, a historia política, social e cultural. 

- Crear relatos Ex. Inventar lendas seguindo os modelos das lidas. 

- Creación dun novo itinerario lector de libros relacionados coa cidade de Ferrol, a súa ría, a 

súa música. 

- Desenvolvemento de actividades e xogos a partires das súas lecturas. 

5. BIBLIOTECA INCLUSIVA 

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

que os nenos e nenas favorecidos gocen dos dereitos humanos, civís, sociais, culturais. 
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- A biblioteca debe ser unha canle favorecedora para o goce destes dereitos. 

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

- Adquirir ferramentas adaptadas ás persoas discapacitadas. 

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

audio descrición e materiais de lectura fácil. 

- Acercar a Biblioteca aos espazos de lecer. 

 

6. OUTRAS ACTUACIÓNS 

A biblioteca é o verdadeiro centro de recursos de toda a Comunidade Educativa como medio 

facilitador de todo o material necesario para o desenvolvemento da función docente. 

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

súas actuacións. 

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

dalgunha celebración. 

Ademais das actividades propias do proxecto seguiranse a programar outras propias de datas 

sinaladas: Día de Rosalía, Mes do Libro, das Letras, Día da Muller, Dereitos do Nenos. 

Tamén se coordinará cos outros grupos dinamizadores para o desenvolvemento común de 

actividades ao redor do proxecto. E nas posibles propostas da ANPA. 

Seguirase asistindo a cursos relacionados coa xestión e fomento lector. 

 

7. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Seguindo as liñas de cursos anteriores intentaremos establecer e impulsar mecanismos de 

avaliación útiles, a partir dun traballo sistemático de recollida de accións de Biblioteca. Para ser 

operativos partiremos dun estudio diagnóstico tanto a nivel cuantitativo como cualitativo de: 

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

- Cantidade de préstamos realizados e libros máis lidos. 

- Tempos para a reflexión: adecuación das actividades programadas para o fomento lector e 

formación para o acceso á información. 

- Para avaliación eficiente do currículo estaremos atentos a: 

Indicadores 

- Variedade de estratexias para a difusión, comunicación e sinalización. 

- Diversidade dos destinatarios. 

- Actualización das informacións. 

Niveis de logro 

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

- Estratexias dirixidas ao alumnado, ao profesorado e ás familias. 
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8. GRUPO DA BIBLIOTECA 

Seguiremos como o pasado curso, coordinador, J. Luís Docampo Amoedo. Oresto do grupo de 

apoio (5 membros, con representante de todos os ciclos) pode sufrir algunha variación cara o 

vindeiro curso, por desprazamento de membros do Claustro. 

Con respecto ao horario: o grupo de apoio terá 1 hora semanal, que é a que se emprega para 

reunirnos e coa outra hora da que dispón cada membro do grupo dedicarase a realizar as 

funcións necesarias para organizar as actividades e outras necesidades, xa que hai que afrontar 

numerosas tarefas para un bo funcionamento dunha biblioteca escolar. 

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

 

MªIsabel Cajide Pedreira P. Definitiva 6º E.Primaria 

Dalia Abella Pérez P. Definitiva 3º E.Primaria 

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

Fernando García Fernández P. Definitivo 2º E.Primaria 

Vanesa Arias Penín P. Definitiva 4º Ed.lnfantil 

J. Luís DocampoAmoedo P. Definitivo Ed. Física (Coord) 

Pilar Rodríguez Carrasco P. Definitiva 5º E.Primaria 

Ana Trastoy Cuba P. Definitiva 1º E.Primaria 

Mª LeonorJaneiro Lombos  Prof. Relixión 

 

 

A directora 

 

 

 

 

 

 

Asdo.: Mª José Piñeiro Abeledo 

        O coordinador  

 

 

 

 

  

 

 

                                                Asdo.: J. Luís Docampo Amoedo 
 


