
O curso escolar 2021/2022, a aula de 5º de Educación Primaria, decidiu centrar o 

seu Proxecto Documental Integrado (PDI) cuxo obxectivo principal é que o alumnado 

sexa capaz de participar na defensa e na loita que todos debemos levar a cabo para 

defender o noso medio ambiente. Este PDI atópase dentro do PDI xeral do CEIP 

Plurilingüe Manuel Sueiro, co título: "O Sueiriño a diversidade respecta, traballemos 

xuntos a prol do planeta! 

O porqué deste traballo integrado resúmese nas seguintes liñas centradas nas súas 

vantaxes tales como: 

• Aumenta a motivación. O alumnado alcanza unhas necesidades de rango 

superior. 

• Os membros dun equipo de traballo teñen a oportunidade de aplicar os seus 

coñecementos e competencias, e ser recoñecidos por iso, mesturando 

fortalezas complementarias. 

• Maior compromiso mellorando o desempeño. 

• Máis ideas. 

• Máis creatividade e a aprendizaxe. 

• Mellora a comunicación e reduce a tensión. 

• Mellores resultados, aumentando a eficiencia e a produtividade. 

Traballamos os seguintes OBXECTIVOS: 

• Construír confianza co alumando e coas actividades propostas por eles. 

• Establecer obxectivos comúns. 

• Crear sentido de pertenza. 

• Involucrar ao alumnado na toma de decisións. 

• Buscar o entendemento entre partes. 

• Impulsar a comunicación. 

• Aproveitar a diversidade. 

• Celebrar os éxitos do grupo. 

• Favorecer o compromiso mutuo e a responsabilidade compartida. 



Ademais dos obxectivos, citados anteriormente, os cales se caracterizan polas 

características da metodoloxía centrada nos PDI (Proxectos Documentais Integrados) os 

obxectivos que se perseguiron con este proxecto documental integrado centrados na 

afirmación "O Sueiriño a diversidade respecta, traballemos xuntos a prol do planeta!.” 

son os seguintes:   

Obxectivo xeral:  

• Ser capaz de coñecer e identificar as súas emocións e interpretar os seus 

sentimentos e así poder xestionalos como instrumento de mellora da convivencia cos 

demais sendo una das  ferramentas fundamentais para mellorar o autoconcepto e a 

autoestima.  

• Tomar conciencia do valor que teñen os elementos da natureza e do planeta 

Obxectivos específicos:  

1. Recoñecer e identificar as propias emocións en distintas situacións.  

2. Interpretar o que sentimos en diferentes momentos da nosa vida.  

3. Coñecer e practicar a empatía como instrumento para mellorar a convivencia 

cos demais. 

4. Recoñecer as emocións e sentimentos positivos propios, como ferramenta para 

mellorar a nosa autoestima e autoconcepto.  

5. Tomar conciencia do valor que teñen os elementos da natureza e do planeta.  

6. Comprender o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no 

resto do mundo.  

7. Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co 

resto da contorna educativa e comunitaria.  

8. Recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta que 

habitamos.  

9. Comprender as consecuencias que ten a sobreexplotación dos recursos naturais 

no medio ambiente.  

10. Promover a nosa capacidade como defensoras e defensores do medio 

ambiente.  



11. Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso 

modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos 

naturais. 

12. Aprender sobre o papel das mulleres, novas e comunidades ao redor do 

mundo na defensa do medio ambiente.  

13. Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio 

ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias 

 

Contidos:  

1. Diferentes emocións: tenrura, amor, odio, ira, irritación, tensión, alivio, 

serenidade, felicidade, alegría, tristeza, compaixón, remorso, culpa, vergoña, 

seguridade, timidez, confusión, medo, asombro, noxo, hostilidade, aceptación, 

incomprensión, desamparo, soidade, nostalxia, melancolía, aburrimento, ilusión, 

entusiasmo, euforia, desalento, decepción, frustración, admiración, envexa, desexo, 

satisfacción, orgullo, pracer, gratitude…  

2. Os elementos da natureza.  

3. O medio ambiente: coidado, sobrexplotación, biodiversidade,.. 

4. O modelo de consumo responsable.  

5. Papel da muller na defensa do medio ambiente. 

Criterios de avaliación.  

1. Coñecer e enumerar distintas emocións.  

2. Identificar diferentes feitos que poden producir una mesma emoción.  

3. Enumerar distintos modos de actuación ante unha mesma emoción.  

4. Analizar situacións reais, identificando a emoción producida e a resposta ante 

a mesma.  

5. Definir estratexias e/ou ferramentas para anticiparse á resposta ante unha 

emoción.  

6. Practicar a empatía nas relacións cos demais como instrumento para mellorar 

a convivencia cos outros.  



7. Describir modelos de comportamento propios baseados en emocións e 

sentimentos positivos.  

Indicadores de logro ou desempeño.  

1. Coñecer e enumerar distintas emocións.  

2. Identificar diferentes feitos que poden producir una mesma emoción.  

3. Enumerar distintos modos de actuación ante unha mesma emoción.  

4. Analizar situacións reais, identificando a emoción producida e a resposta ante 

a mesma.  

5. Definir estratexias e/ou ferramentas para anticiparse á resposta ante unha 

emoción.  

6. Practicar a empatía nas relacións cos demais como instrumento para mellorar 

a convivencia cos outros.  

7. Describir modelos de comportamento propios baseados en emocións e 

sentimentos positivos.  

6. Identificar os elementos da natureza e do planeta.  

7. Describir o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no 

resto do mundo.  

8. Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co 

resto da contorna educativa e comunitaria.  

9. Identificar e recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta 

que habitamos.  

10. Describir as consecuencias que ten a sobreexplotación dos recursos naturais 

no medio ambiente.  

11. Participar na defensa do medio ambiente.  

12. Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo 

de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais. 

13. Coñecer o papel das mulleres, novas e comunidades ao redor do mundo na 

defensa do medio ambiente.  

14. Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio 

ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias 

Número de sesións: Unha por semana.  



Temporalización:  Durante todo o curso en sesións de 50 minutos.  

Metodoloxía: Traballouse a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento 

guiado, para que o alumno sexa capaz de construír as súas propias aprendizaxes de 

maneira autónoma. Apoiarémonos na maioría das actividades de soporte escrito, 

priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos 

ás características do alumnado.  

As actividades realizadas ao longo do curso foron as seguintes: 

• Outubro : presentación do PDI de 5º de Ed. Primaria para o curso escolar 

2021/2022. (Día das bibliotecas escolares). 

• Novembro: aforro da auga.  

o Obxectivo: Obxectivo 1: Reducir o consumo da auga un 1% con respecto ao 

consumo do ano anterior.  

o Actuar:  

▪ Revisar as billas do colexio vendo se funcionan correctamente.  

▪ Revisar a rega do colexio vendo se funciona correctamente. 

• Decembro: aforro enerxético. 

o Aforramos enerxía. Obxectivo 2: Reducir o consumo eléctrico do centro 1% 

CONCIENCIAR: A enerxía é imprescindible para manter o progreso e o nivel de vida 

alcanzado, polo que a humanidade actualmente ten unha gran dependencia 

enerxética.  

o Actuar:  

▪ Comprobar se cumprimos co aforro enerxético no colexio.  

▪ Comprobar se cumprimos co aforro enerxético en casa.  

• Xaneiro: uso dos medios de transportes públicos.  

o Obxectivos: Concienciar: Utiliza o transporte público. 

o Actuar:  

▪ Comprobar as actuacións si se fan ou non.  

• Febreiro: reducir, reciclar e reutilizar.  

o Obxectivos: Obxectivo 4: Reducir o consumo de papel nun 1%. CONCIENCIAR: As 3 

R: REDUCIR, REUTILIZAR E RECICLAR.  

o Actuar:  

▪ Comprobar as actuacións. 

• Marzo: plantamos árbores.  



o Obxectivo:  Obxectivo 5: Plantar unha árbore todos os anos na semana da auga e 

da árbore.  

o Actuar:  

▪ Comprobar si se realizan as actuacións.  

• Abril: o horto escolar.  

o Obxectivos: Concienciar. Que é un horto ecolóxico? Todos pensamos que as froitas 

e verduras que se cultivan son totalmente saudables, pero en ocasións, cando 

compramos nun supermercado ou unha superficie comercial, non sabemos do todo 

como se sementaron e recollido estes alimentos, certo?  

o Actuar.  

▪ Crear e participar na elaboración do noso horto escolar.  

• Maio: o coidado da flora e da fauna.  

o Coidamos a flora e a fauna. A flora e a fauna son vitais para a subsistencia do 

planeta e do ser humano. Un ecosistema sen a presenza de árbores, daría lugar a 

unha escasa concentración de osíxeno, necesario para que todo ser vivo 

desenvólvase. Do mesmo xeito que a falta de animais rompería a cadea alimenticia. 

Necesitamos ecosistemas equilibrados para que prosperen as especies e plantas 

con biodiversidade.  

o Actuar.  

▪ Accións para salvar o medio ambiente.  

• Xuño: consumo de produtos de tempada. 

o Consumo responsable. Consiste en comprar un produto ou contratar un servizo 

que proveña de fontes onde os recursos actuais e futuros estean apoiados por unha 

cadea de valor onde o comercio xusto destaque.  

o Actuar.  

▪ Observar si no colexio e na casa optamos por un consumo responsable.  

AVALIACIÓN: 

Será continua, baseada na observación diaria, mediante a recollida de datos 

segundo un rexistro de ítems. Para avaliar o resultado utilizaremos a seguinte táboa de 

dobre entrada, sendo avaliada por cada un dos alumnos/as e polo docente. A táboa 

indícase os seguintes aspectos (SI (S), NON (N), Mellorable (Me).  

Avaliación profesorado:  



 S N Me 

A experiencia resultou satisfactoria?    

Cal foi o sentir do alumnado?    

Os nenos/as foron protagonistas?    

Participaron as familias?    

O alumnado expuxo  o seu proxecto?    

Foi axeitada a temporalización?    

Acadáronse os obxectivos específicos propostos?    

As actividades resultaron atractivas?    

Os recursos proporcionados pola biblioteca foron os axeitados?    

A metodoloxía de aprendizaxe por proxectos resulta ben?    

Desenvolvemos os obxectivos iniciais?    

O proxecto aplicase a vida cotiá do alumnado?    

 

Avaliación do alumnado: 

 S N Me 

A experiencia resultouche satisfactoria?    

Te consideraches que fuches o protagonista da actividade?    

A túa familia axudouche a entender os libros?    

Fuches quen de expoñer o proxecto ante os teus compañeiros/as?    

Deuche tempo a ler cada un dos libros?    



Fuches capaz de resolver os problemas que se lle presentaban a 

cada un dos personaxes? 

   

Gustáronche os libros?    

Serías capaz de aplicar o que aprendiches para conseguir novos 

amigos/as? 

   

Gustouche a maneira de traballar os contos a través do diálogo e 

o intercambio cos compañeiros/as? 

   

Resultouche interesante o que liches nos libros?    

Como conclusión, destacar que cando as persoas dialogan e saben escoitar e 

poñerse no lugar dos outros, é indiscutible os resultados melloran así como a 

convivencia e relación cos demais. A valoración do traballo foi en aumento ata o punto 

de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles 

capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son 

protagonistas. 


