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1. OBXECTIVOS QUE NOS PLANTEXAMOS: 

 

1.1.- XERAIS: 

- Desenvolverr de forma planificada e secuenciada todas as habilidades 

relacionadas coa comprensión lectora de cara á aprendizaxe, a lectura por 

placer e o alcance do hábito lector e a súa conservación e evolución despois 

da idade escolar. 

- Fomentar en todos os membros da comunidade educativa o valor e aprecio da 

biblioteca como centro de comunicación, lugar de formación e como 

ferramenta de traballo.   

- Desenvolver habilidades de información que capaciten aos estudiantes para 

aprender a aprender, para a investigación, aproveitar e compartir os recursos 

da biblioteca.      

- Formación de lectores competentes e consolidación de hábitos de lectura. 

- Lectura de todo tipo de textos e en todo tipo de soportes. 

- A biblioteca escolar como recurso imprescindible e factor de compensación 

social. Recursos culturais do entorno (bibliotecas públicas, familiares, e outras 

infraestructuras culturais.) 

- Empleo de estratexias de comprensión lectora en todas as áreas. 

- Fomento de hábitos de lectura en todas as áreas.            

 

1.2.- ESPECÍFICOS: 

En relación co alumnado. 

- Mellorar a comprensión lectora e a comprensión oral. 

- Ler de forma expresiva. Desenvolver estratexias para ler con fluídez e   

        entonación adecuadas. 

- Ampliar vocabulario. 

- Comprender distintos tipos de textos.  

- Ler de forma autónoma e asidua. 

- Apreciar o valor dos textos literarios.                 

 

Competencias clave: 
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- Utilizar a lectura como ferramenta para obter información. 

- Utilizar a lectura como fonte de riqueza persoal. 

- Utilizar ferramentas e recursos da Biblioteca. 

- Utilizar as tecnoloxias da información e comunicación como fontes de consulta. 

En relación co Centro Educativo e o Profesorado. 

- Facilitar a través da información, unha mellora no coñecemento das 

habilidades lectoras e das estratexias de ensino máis adecuadas para levala á 

práctica. 

- Potenciar a integración da lectura na dinamización da clase. 

- Fomentar o hábito da lectura diaria e a afección pola lectura como un ben 

cultural en sí mesmo e en tempo de ocio. 

- Axudar na organización da biblioteca como centro de documentación e 

recursos. 

En relación á Comunidade Educativa: 

- Fomentar o uso da biblioteca, por parte de pais e nais, como Centro de 

documentación , recursos e lugar de formación. 

- Favorecer que as nais e pais se convirtan en cómplices para estimular a 

lectura das súas fillas e fillos no tempo de lecer. 

 

2.- ÁMBITOS E CRITERIOS EMPREGADOS NA PLANIFICACIÓN: 

2.1.- CONTIDOS: 

Educación Infantil: 

- Interés pola linguaxe escrita e valoralo como instrumento de información e 

disfrute, e como medio para comunicar desexos,  emocións e informacións. 

- Interpretacións de imaxes, carteis, fotografías, etc. Que acompañan a textos 

escritos, establecendo relación entre ambos. 

- Diferenciación entre formas escritas e outras formas de expresión gráfica.       

- Identificación dalgunhas palabras escritas que fagan referencia ao entorno 

habitual e cotiá da nena e do neno. 

- Atención e comprensión de narracións, contos e outras mensaxes lidas por un 

adulto. 
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- Coñecemento e aceptación das normas de comportamento establecidas para 

o uso correcto da biblioteca. 

- Actuación relativamente autónoma, no manexo e utilización de libros que 

integran a biblioteca. 

 

Educación primaria: 

- Medios nos que se presenta a linguaxe escrita: libros, periódicos, carteis, etc. 

- Comprensión de todos os elementos do texto ao longo do proceso lector. 

- A lectura como fonte primordial de disfrute, aventura, ocio, diversión e saber.  

- A produción de textos escritos con distintas intencións e en diferentes 

situacións de comunicación. 

- Utilización da biblioteca para satisfacer as necesidades concretas de 

información, acordes cos propios gustos e intereses. 

- Formarse para a búsqueda interna de documentos : índices , sumarios…. 

- Contribución á correcta conservación dos materiais da biblioteca. 

Para poder conseguir ditos obxectivos plantexámonos unha serie de actuación que 

se levaron a cabo na medida do posible. A continuación amosámosbos de forma 

escrita e gráfica todas aquelas actividades que se fixeron para promover o Plan 

Lector dende o centro. 

 

3.- PROGRAMACIÓN ANUAL TEMPORALIZADA:   

1º  Trimestre: 

Ademáis das Commemoracións específicas a biblioteca protagoniza  todas as 

celebracións que nos achegan á educación en  valores propoñendo actividades ou  

lecturas relacionadas coa temática do momento: Día da Paz, Samaín, Magosto, 

Nadal, Día do Medio Ambiente. 

Día das Bibliotecas Escolares: Visita á biblioteca para unha sesión chea de  

sorpresas. Presentamos a súa organización, coñecemos as normas a cargo dos 

biblioaxudantes, que realizaron durante esa semana, na hora de ler, xornadas de 

portas abertas para as familias, alumnado e profesorado. Organizamos actividades 

cos contos 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/623 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/623
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Samáin. Exposición de lecturas coa temática do medo no recuncho de lecturas 

temáticas para todas as idades.Durante este mes na hora de Plan lector cada curso 

leo un libro en torno a esta temática. 

Infantil: “Corre, corre cabaciñaª. 

1º e 2º : “O aprendiz do home saco” 

3º e 4º: “Pantasmas no corredor” Agustín Fernández Paz 

5º e 6º : “Malos tempos para os fantasmas” Agustin Fernández Paz 

  Na semana de Samaín do 30ao 3 de novembro,na hora de ler, as familias viñeron a 

contar  contos de medo á biblioteca.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/625 

Tamén fixemos a nosa primeira xuntanza deste curso co centro de día e vivimos un 

samaín moi especial á súa carón. 

 

 

Magosto.- Ademáis da celebración co asado das castañas aportadas polas familias 

sempre indagamos nesta tradición.Iniciamos a recollida de información para 

desenvolveroproxecto de traballo “Escaneando o pasado”aproveitamos para 

coñecer o castiñeiro que tivo importancia no noso concello, pois eran abundantes, así 

como os sequeiros, lugares onde se secaban as castañas. Visitamos o souto de 

Paramedela, restaurado pola Xunta co seu sequeiro. Acompañounos Felipe, promotor 

desta iniciativa que nos aportou moita información da vida dos nosos avóse avoase do 

aproveitamento do castiñeiro e da castaña, así como dos cuidados que precisa. 

Realizamos un manual de receitas elaboradas con castañas. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node?page=3 

Despois celebramos a festa do tradicional magosto, no que para seguir tamén a 

tradición acabamos todos maquillados co carbón. 

 

 

Día da non violencia de xénero.- No mes de novembro seleccionamos lecturas 

relacionadas con esta temática e traballos sobre elas nos clubs de lectura.  

Infantil 1º e 2º: “Artur e Clementina” 

3º,4º: “Xela volveuse vampira”, “O neno can” 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/625
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node?page=3
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5º,6º: “o agasallo de Anya”, “O neno can” 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/63 

Na aula virtual, durante esa semana na hora de ler, vimos anuncios da campaña en 

contra da violecia de xénero. O  último día as mestras contaron experiencias. Despois 

elaboraron o seu propio anuncio e creamos un mural. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/631 

5º e 6º fixo a súa xuntanza co centro de día e fixeron unha sesión de reflexións 

conxuntas sobre o libro que tamén leron no centro de día: “O agasallo de Anya” 

 

 

Nadal: Cada curso o centro ambientase en torno ao nadal coas creacións do 

alumnado. Celebramos un festival no que participa todo o alumnado do colexio e ao 

que acuden as familias. Todo un traballo de equipo para celebrar o último día de curso 

antes do Nadal.  

 Como cada curso tamén aparece a convocatoria do XXVIICertame de contos de 

Nadal a partir de primeiro e no que participa todo o alumnado.Os premios entréganse 

no festival. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/636 

 

 

Día da Paz: Reflexionamos sobre os incendios, unha situación que nos afectou ce 

cheo coa vaga de incendios. De novo na hora de ler, vimos doucumentais que nos 

achegaron as causas dos incendios en Galicia e as consecuencias. Despois o 

alumnado de 5º e 6º creou a letra dunha canción que arranxou e musicou o profe de 

música. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/637 

 

  

Celebración do Entroido: “O Meco”  trátase dun moneco disfrazado que se situa na 

entrada do centro e cada día vai dando unha orde para o día seguinte: traer 

sombreiro, guantes, zapatillas.... 

O xoves anterior ó xoves de compadres, realizase un obradoiro para nenos e outro 

para nenas para coa axuda dos mestres poder  facer as comadres e compadres 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/63
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/631
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/636
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/637
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que cada xoves  respectivo de compadres e comadres se expoñerán na entrada 

do centro onde  se fará una pequena parodia. Cada xoves remata coa disputa 

por salvar os compadres ou comadres e a posterior queima. 

 O venres antes das vacacións lévase a cabo un desfile, polas rúas do pobo, Este ano 

disfrazámonos de romanos en relación á temática a traballar no proxecto de 

etnografia titulado “escaneando o pasado” e as pegadas dos romanos na nosa 

zona, como o Castro de San Lourenzo. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/639fas  

 

 

Día de Rosalía e da muller: Celebramos conxuntamente estas conmemoracións pois  

que mellor galega que Rosalia para representar ás mulleres. O Equipo de Biblioteca 

coordinou actividades que implicaban ao profesorado de plástica e ao EDLG. 

Coincidiu ca semana da prensa, así que aproveitamos ao máximo o noso recuncho da 

radio. Creamos cada día un programa, adicado a Rosalia comentando o valor desta 

escritora e recitando, investigamos na biblioteca sobre mulleres pioneiras e creamos 

programas: Simone Veil, Clara Campoamor, Simone de Beauvoir, entrevistamos aos 

periodistas rafa Aguiar e María Valcárce, da cadena ser de Monforte que visitaron a 

nosa radio. 

Traballando con Rosalia, tamén plasmamos  reflexións nun mural  coa temática 

proposta pola Asociación de escritores de Lingua galega: Abre Fiestra. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/642 

 

 

Día da árbore: participamos nunha actividade promovida pola Deputación de Lugo. 

Lectura e traballo cos contos cos que nos agasalla a  Deputación. Na hora de ler 

léronse estes contos colectivamente en voz alta pois cada alumno conta co seu. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/654 

 

 

Día do libro. Como cada curso organízanse os apadriñamentos lectores. O equipo de 

biblioteca seleciona contos que logo os rapaces dende 3º a 6º elixen e preparan para 

contar. Na sesión da hora de ler, o día do libro sortearemos mediante o xogo do pano 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/639fas
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/642
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/654
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quen conta a quen. 

Por outra banda, tendo en conta que estamos a celebrar o V centenario da volta ao 

mundo cada curso traballou un continentedando unha volta ás súas características 

máis relevantes e especialmente á literatura e cultura dirixidos á infancia.Logo 

compuxemos un mural. 

Infantil: Australia 

Primeiro e segundo traballou sobre Asia 

Terceiro e cuarto sobre Amércia 

Quinto e sexto sobre Africa e Europa 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/659 

 

 

Convivencia co CEIP Ribas de Sil:Unha característica do noso centro ao longo do 

curso son as convivencias con outros centros e a oportunidade de compartir, convivir, 

construir coñecemento e valores. O 22 de marzo visitáronnos o alumando e 

profesorado de ribas de Sil. Estas visitas intercálanse, para o curso que vén iremos 

nós a Ribas de Sil. Aproveitando que estamos a indagar sobre a etnografia e que 

contamos co Castro de San Lourenzo organizamos para o alumnado a partir de 3º de 

primaria dos dous centros a visita ao castro acompañados polo arqueólogo Xosé 

Gago. Para o alumnado de infantil e primaria disfrutaron dunha sesión de contacontos, 

financiada polo concello, na casa da cultura con Estefania de Padullés. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/646 

 

 

Semana das Letras Galegas: Creamos o recuncho de María Victoria Moreno e 

organizamos a semana cultural dende o Equipo de biblioteca en coordinación co 

EDLG. 

Retrasamos o festival para o día un de xuño, data na que teriamos o novo escenario 

rematado, e polo tanto a estrear este curso.  

Luns 28: Traballamos para coñecer mellor a María victoria Moreno. 

 Biografía visitando a exposición.  

martes 29: Lectura do conto de María Victoria Moreno “Leonardo e os fontaneiros” 

Mércores 30: Lectura do conto de María Victoria Moreno  “Mar adiante” 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/659
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/646
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Xoves 31: Lectura do conto de María Victoria Moreno; “ti cantas, eu canto” 

Venres 1:  Festival das Letras Galegas 

Elaboración dun monográfico conxunto co IES Daviña Rei e Rosalía de Castro de 

Bóveda. 

XXVII.Certame de contos Letras Galegas convocado polo centro. 

.Entrega de premios no festival. 

.Participación no concurso organizado polo concello de narración e debuxo. 

.Exposición no comedor da vida e obra de María Victoria Moreno. 

.Exposición no comedor, no recuncho de lectura, dos contos realizados polos 

nenos/as do centro para participar no XXVII Certame  de Contos Letras Galegas. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/664 

 

 

Revista Outeiro: Durante o mes de xuño o alumnado do centro convértese en 

reporteiro. Chega o momento devolver a vista atrás e reflexionar sobre as 

experiencias máis salientables dun curso; así que o alumnado convérteseen reporteiro 

para crear a revista Outeiro que este curso será o Nº 34. 

O Equipo de redacción estará formado polos biblioaxudantes, que se encargarán da 

distribución dos traballos ao resto do alumnado do colexio, levando eles unha 

mayoría. 

A fonte principal para recordar será a consulta á páxina web. 

 

 

 

OUTRAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Mochilas Viaxeiras: No 2º trimestre iniciamos en todos os cursos de primaria a 

mochila viaxeira. Esta actividade gústalle moito aos rapaces e é moi ben acollia 

polas familias.  

En infantil fíxose durante todo o curso; os ne@s levaron un conto para a casa os fins 

de semana, de venres a luns. 

En primaria a mochila estivo con cada familia 3 semanas. Contén libros en galego 

castelán de poesía, narración, xogos multimedia, unha película, documentais…. E 

.un caderno viaxeiro no que van escribindo as familias. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/664
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Elaboramos un texto para dirixirnos con él as familias, distribuimos as páxinas no 

caderno viaxeiro con fotos do alumnado para motivalos a crear os seus recunchos 

coa súa familia. 

Clubs de Lectura 

Este curso creáronse varios clubs de lectura. 

- 3º,4º dentro da hora do Plan lector; Leron tres libros: ” Malos tempos para os 

fantasmas” de Agustín Fernández Paz, “Xela volveuse vampira” de Fina Casalderrei, 

“O Neno can” "Eu conto, ti cantas" 

- 5º e 6º. Leron:” Malos tempos para os fantasmas”, “O agasallo de Anya”, "O valo" 

"Leonardo e os fontaneiros", "Mar adiante" 

- Club de lectura co centro de día. Resultou unha actividade moi enriquecedora na 

que compartimos reflexións, vivencias de nen@s e maiores. Celebramos as 

reunións o último  xoves de cada mes. 

Compartimos con eles: 

1ª xuntanza, Outubro Aproveitamos os contos tradicionais preparados para o día 

da biblioteca para contárllelos aos maiores que coñeceron o conto ao revés dos 

contos tradicionais que eles coñecian de toda a vida. Tamén compartimos con eles 

un obradoiro de  maquillaxe  e falamos do medo e do Samaín. 

Novembro. Polo día da non violencia: Lemos tod@s "O agasallo de Anya", 

efixemos umha sesión de reflexión acerca deste gran libro que qborda varios temas: 

o valor da familia, das cousas sinxelas, os inmigrantes… 

Decembro Acudiron como cada ano ao festival de Nadal.  

Xaneiro: Traballamos sobre a etnografia, faláronnos dos oficios de antes. 

Febreiro: Visitámolos o venres, día dos disfraces no noso percorrido pola localidade. 

Nós imao disfrazados de romanos en relación co proxecto que estamos a 

desenvolver, sobre a etnografía, sendo un dos temas o castro de San Lourenzo, un 

castro romano. Eles estaban disfrazados baixo a temática da reciclaxe e cantárnnos 

unha canción. 

Marzo: Falamos de Rosalia e recitamos tanto nós como eles algúns dos seus 

poemas. Démoslles a coñecer os exemplares editados sobre as mulleres coas que 

traballamos no colectivo Lemos Le. 

Abril: Faláronnos de cómo era a súa escola, e os materiais que usaban. 

Maio: Acuden ao festival das Letras Galegas. Participamos con eles nun concurso 

interxeracional no que debuxamos algún oficio de antes, e situacións da vida. 
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Colectivo Lemos Le Como cada curso mantemos reunións coas bibliotecas 

da zona a través deste colectivo compartindo propostas e desenvolvendo 

actividades conxuntas de dinamización, tratemento da información, e incluso de 

formación.  

Dende este colectivo organízanse as actividades en torno ao día da muller 

nas que se traballa todo o curso sobre unha  muller da nosa zona. Este ano estamos 

a traballar sobre Genoveva González, unha mestra do concello de Bóveda sobre a 

que como cada ano se elaborará un conto que ilustrará o alumnado de 5º e 6º dos 

centros de primaria da zona, un certame de banda deseñada para o alumnado de 

secundaria, e un certame de divulgación para os adultos. 

A entrega de premios realízase cada curso polo día da biblioteca cun xantar 

ou cea aberto a cultura da zona e coa impresión do conto polo CIM de Monforte polo 

día da muller. 

Tamén se crean trípticos de recomendacións lectoras polo Nadal e verán. 

 

Proxecto Radio Escolar: seguiremos a traballar buscando as oportunidades para 

introducir a radio escolar no currículo sempre que podamos, dada a acollida que ten 

no alumnado, as destrezas e competencias que desenvolve o uso desta ferramenta. 

Supón unha nova linguaxe, promove a expresión oral, a alfabetización múltiple, o 

traballo colaborativo. Por outra banda vén a ser un apoio importante para os 

proxectos a desenvolver, podendo convertirse incluso no produto final.  

Este curso comezamos  a andar con este proxecto coa formación para o 

profesorado e para o alumnado. Gravar un programa supòn traballo antes: 

investigación, análise e organización da información, elaborar unha escaleta, 

expresión oral e  a inclusión, é unha ferranenta motivadora que desperta o interés e 

facilita a inclusión de todo o alumnado. Foi espectacular a capacidade de reflexión e 

control que realizou un neno hiperactivo no control da mesa, presentando algún 

programa dos levados a cabo, así como o interés por preparar a súa participación 

nos programas elaborados.  

A través da radio dinamizamos tamén a lectura e a escritura, a bilioteca; na radio 

cabe todo por iso estamos a valorar a posibilidade de introducir a radio escolar como 

a materia de libre configuración e pendentes de facer esta consulta á consellería. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/taxonomy/term/152   

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/taxonomy/term/152
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Proxecto Escornabots: Outra ferramenta altamente motivadora, e tamén con 

moitas posibilidades de favorecer a inclusión. 

Elaboramos algúns materiais para C. Sociais, Ciencias da Natureza, para 

dinamización da lectura. Aparece como un xogo que desenvolve destrezas, ademáis 

de acceder ao currículo dun xeito innovador. 

 O uso desta ferramenta abarca calquer materia, require da elaboración do 

material polo que seguiremos a crear materiais para contar cun abanico amplo que 

ademáis favorece a inclusión do alumnado favorecendo o uso dos mesmos materiais 

co alumando de ANEAE 

 

Proxectos de traballo e investigación 

A biblioteca protagoniza e coordina o desenvolvemento dos proxectos de 

traballo, propoñendo, dinamizando e ofrecendo o seu espazo e recursos para o 

seu desenvolvemento. Este  curso o proxecto desenvolvido no centro, en 

coordinación con Voz Natura xiraba entorno á etnografía que nós aplicamos no noso 

concello. Ao longo do curso fómonos achegando a restos de construccións como 

Sequeiros, muíños, escolas unitarias..que nos permitiu coñecer o seu uso, a forma 

de vida de antes, materiais e oficios xa desaparecidos. O noso proxecto titulous e 

"Escaneando o pasado".  

A biblioteca  Organizou as fontes de información, propuxo actividades que 

logo se desenvolveron coa coordinación dos equipos: EDLG, Actividades 

Complementairas e Extraescolares, a aula virtual e a alua abalar. e creou os 

recunchos temáticos.  

 

O seu entronque coa programación 

CONTIDOS 

B1.1. 

 

B1.2. 

Iniciación ao coñecemento científico, toma de conciencia das súas fases e a 

súa aplicación nas Ciencias sociais. 

Recollida de información do tema a tratar, utilizando diferentes fontes (directas 

e indirectas). 

B1.3 

B1.4 

Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación para buscar e 

seleccionar información, simular procesos e presentar conclusións. 
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B1.5 Desenvolvemento de estratexias para organizar, asimilar e recuperar a 

información obtida mediante diferentes métodos e fontes. 

Técnicas de traballo intelectual. 

B1.6 

 

B1.7 

B1.8 

 

Estratexias para desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a 

constancia no estudo 

Uso e utilización correcto de diversos materiais cos que se traballa. 

Utilización e lectura de diferentes linguaxes textuais e gráficos. 

B1.9 

Fomento de Técnicas de animación á lectura de textos de divulgación das 

Ciencias sociais (de carácter social, xeográfico e histórico). A prensa escrita e 

dixital como fonte de información. 

B1.1

2 Participación activa e construtiva na vida social. 

B1.1

3 .A cooperación e o diálogo como valores democráticos fundamentais. 

B1.1

5 Planificación e xestión de proxectos co fin de acadar obxectivos 

B4.1 
As idades da historia: duración e datación dos feitos históricos significativos 

que as acoutan 

B4.2 

As fontes históricas e a súa clasificación. Realización dun traballo expositivo 

seleccionando e clasificando distintas fontes (artísticas, literarias, gráficas, 

estatísticas, cartográficas, orais, etc.) 

B4.3 O tempo histórico e a súa medida. 

B4.4 

Técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado: os mapas 

históricos e as liñas do tempo. Realización dunha liña do tempo que recolla 

os acontecementos históricos máis relevantes que marcan as idades da 

historia. 

B4.1

1 Noso patrimonio histórico e cu 
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Identif. 

contido

s 

Identi

f. 

Criter

. 

Identific 

Estándar 

Competenc

ias 

clave 

Estándares de aprendizaxe  

B1.1 

B1.2  B1.1 CSB1.1.1 

CAA/CMCC

T /CCL /CD 

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información 

concreta e relevante,  analiza, obtén conclusións, 

reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica 

oralmente e/ou por escrito. 

 

 B1.3 

B1.4 

B1.5 

 

 

 B1.2 

 

 

CSB1.2.1 

CAA/CMCC

T /CCL /CD 

/CSC 

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a 

 comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para  

elaborar  traballos coa terminoloxía adecuada aos 

temas tratados. 

 

CSB1.2.2 

CAA/CMCC

T /CCL /CD 

/CSC 

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área 

e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 

resumos e as tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

 

B1.6 

B1.7 

B1.8 

 

 B1.3 

 

 

CSB1.3.1 

CAA/CMCC

T /CCL  

/CSC 

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario 

adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía 

axeitada aos temas tratados. 

 

CSB1.3.2 

CAA/CMCC

T /CCL /CSC 

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, 

contidos relacionados coa área, que manifesten a 

comprensión de textos orais e /ou escritos. 

 

B1.9  B1.4 CSB1.4.1 

CAA/CMCC

T /CCL /CD 

/CSC 

/CSIEE 

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel  

individual e grupal que supoñen a busca, selección e 

organización de textos de carácter xeográfico, social e 

histórico 

 

B1.10 B1.5 

CSB1.5.1 

 

CSC/CAA/C

SIEE 

CSB1.5.1.Utiliza estratexias para realizar traballos de 

forma individual e en equipo, e amosa habilidades para 

a resolución pacífica de conflitos. 

 

CSB1.5.2 

CSC/CAA 

CSB1.5.2.Participa en actividades de grupo 

adoptando un comportamento responsable, construtivo 

e solidario e respecta os principios básicos do 

funcionamento  democrático. 
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ESTÁNDARES, COMPETENCIAS CLAVE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B4.11 

B4.12 
B4.4 

CSB4.4.1 
CSC /CAA 

 /CCEC 

CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio 

natural, histórico, cultural e artístico e asume as 

responsabilidades que supón a súa conservación e 

mellora. 

CSB4.4.2 
CSC /CAA 

 /CCEC 

CSB4.4.2.Respecta os restos históricos e os 

valora como un patrimonio que debemos legar e 

recoñece o valor que o patrimonio arqueolóxico 

monumental nos achega para o coñecemento do 

pasado 

B4.13 B4.5 

CSB4.5.1 
CSC /CAA 

 /CCEC 

CSB4.5.2.Aprecia a herdanza cultural a escala 

local, nacional e europea como a riqueza 

compartida que hai que coñecer, preservar e 

coidar. 

CSB4.5.2 
CSC /CAA 

 /CCEC 

B4.6.O Camiño de Santiago. O Románico. O 

Gótico. Proposta de realización dunha 

investigación e exposición sobre o Camiño de 

Santiago. 

 

 

PROXECTO "ESCANEANDO O PASADO" 

Fase 1. Na primeira etapa:  

Motivación: Coa chegada do magosto, preguntamos se saben como se coidan as 

castañas para conservalas o resto do ano. Aportarán información das familias. 

Coñecen así a existencia dos Sequeiros, abundantes antes neste concello dado o 

protagonismo da castaña, dos que a día de hoxe quedan moi poucos. 

No segundo trimestre coñecemos un pouco máis do Castro de San Lourenzo, 

aproveitando que están traballando os arqueólogos xosé Gago e Xurso Ayán e  do 

patrimonio inmaterial que tivo relevancia no noso concello: os brindos.  

No terceiro trimestre coñecemos algúns oficios: o muiñeiro, zoqueiro, traballos como 

a malla, a agricultura e as escolas unitarias...... 

Fase 2. Recollida de información: Empregamos varias fontes:  

Os Sequeiros: Fontes de información directa: Visitamos o souto de Paramedela. 

Acompañounos Felipe, un garda forestal da zona, promotor da restauración por 
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parte da Xunta deste souto e sequeiro, que nos aportou información sobre o 

castiñeiro e a castaña, así como a importancia na vida das persoas en tempos 

pasado. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/629 

Tamén nos visitou Natalia, unha ex alumna do colexio, procede da localidade do 

Mazo, donde hai un conxunto etnográfico de Sequeiros, algúns en ruinas e nos 

aportou información e fotos. 

Os brindos: Realizamos no centro un obradoiro de brindos e regueifas con dúas 

regueifeiras: Alba e Sandra. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/640 

Investigacións sobre os brindos. Entrevista á unha familiar dun brindeiro da Pobra, e 

recollida de información, na biblioteca municipal, do libro de Xosé Lois Foxo, “Os 

últimos brindeiros de Forgas”. 

Convivencia con IES de Vila de Cruces que están a traballar sobre a regueifa. 

Festival conxunto na casa da Cultura Olga Novo no que participaron alumnado de 

Vila de Crueces e do CEIP da Pobra do Brollón. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/650 

Outras fontes: recuncho temático na biblioteca, páxinas da coordinadora Galega, 

wikipedia, en relación ao castiñeiro, a castaña e o magosto. Materiais de consluta 

sobre a flora da Ribeira Sacra, as familias e veciños, mestras xubiladas. 

O castro de San Lourenzo: Visita ao Castro acompañados do arqueólogo Xosé 

Gago. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/646 

Entrevistamos en radio Guímaro a Xosé Gago 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/661 

Entrevistamos en Radio guímaro ao arqueólogo Xurxo Ayán 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/657 

Realizamos unha visita á cidade de Lugo con abundantes pegadas da nosa 

historia: museo provincial, Domus da Mitreo, a casa dos mosaicos, paseo pola 

muralla. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/647 

Algúns oficios: Na aula virtual recollemos unha selección de acerca de oficios como 

os zoqueiros, os muiñeiros, e traballos como a malla. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/629
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/640
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/650
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/646
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/661
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/657
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/647
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As escolas unitarias: o alumnado recolleu información nas súas localidades a 

través dunha plantilla.  

Investigamos na documentación do centro. 

Acudiron ao centro unha mestra xubilada e cociñeira que abriron o centro. 

Temporalización: A recollida, análise e organización da  información levarase a 

cabo ao longo do curso segundo a temática a tratar. 

 Para a elaboración dos portafolios  contan cun esquema de traballo. (Anxo III) 

Fase 3.  final: Esta fase levarase a cabo no terceiro trimestre. O alumnado de quinto 

e sexto pofundizará sobre os Sequeiros, os brindos, e as escolas unitarias.  

O Castro de San Lourenzo: presentación 

Os brindos: Programa de radio escolar 

Os sequeiros: Panel informativo Que colocamos nun soporte 

O resto do alumnado aportará traballos en relación á etnografia da súa localidade. 

As escolas: presentación e exposición fotográfica, que aínda se está a rematar. 

Fase 4. Avaliación  

Indicadores de logro 

B4.

11 

B4.

12 

B4

.4 

CSB4.4.

1 

CSC /CAA 

 /CCEC 

Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, 

histórico, cultural e artístico e asume as 

responsabilidades que supón a súa conservación e 

mellora. 

CSB4.4.

2 

CSC /CAA 

 /CCEC 

Respecta os restos históricos  valoraos como un 

patrimonio que debemos legar e recoñece o valor 

que o patrimonio arqueolóxico monumental nos 

achega para o coñecemento do pasado 

B4.

13 

B4

.5 

CSB4.5.

1 

CSC /CAA 

 /CCEC 

Respecta e asume o comportamento que debe 

cumprirse cando visita un museo ou un edificio antigo 

CSB4.5.

2 

CSC /CAA 

 /CCEC 

Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e 

europea como a riqueza compartida que hai que 

coñecer, preservar e coidar. 

Identif. 

contido

s 

Iden. 

criteri

o 

Identifi

c 

Estánd 

Compete

ncias 

clave 

Indicadores de logro  

B1.1  B1.1 CSB1.1.CAA/CMC Busca, selecciona e organiza información concreta e  
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B1.2 1 CT /CCL 

/CD 

relevante. 

  Analiza, obtén conclusións e reflexas 

 B1.3 

B1.4 

B1.5 

 

 

 B1.2 

 

 

CSB1.2.

1 

CAA/CMC

CT /CCL 

/CD /CSC 

Utiliza as tecnoloxías da información e a 

 comunicación para elaborar os traballos 

 

CSB1.2.

2 

CAA/CMC

CT /CCL 

/CD /CSC 

 Manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos  

 

B1.6 

B1.7 

B1.8 

 

 B1.3 

 

 

CSB1.3.

1 

CAA/CMC

CT /CCL  

/CSC 

Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido 

para elaborar os traballos. 

 

CSB1.3.

2 

CAA/CMC

CT /CCL 

/CSC 

Expón oralmente de forma clara e ordenada  a 

información recollida e organizada. 

 

B1.9  B1.4 

CSB1.4.

1 

CAA/CMC

CT /CCL 

/CD /CSC 

/CSIEE 

Realiza traballos e presentacións a nivel  

individual e grupal  

 

B1.10  B1.5 

CSB1.5.

1 

 

CSC/CAA/

CSIEE 

Utiliza estratexias para realizar traballos de forma 

individual e en equipo, e amosa habilidades para a 

resolución pacífica de conflitos. 

 

CSB1.5.

2 
CSC/CAA 

Participa en actividades de grupo adoptando un 

comportamento responsable, construtivo e solidario  

 

 

Criterios de Avaliación 

B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e 

organización de información sobre fenómenos previamente delimitados, a 

realización dun produto, a documentación do proceso e a comunicación do 

resultados 

B1.2.Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un comportamento 

de respecto e tolerancia ante as diferentes ideas e achegas alleas nos diálogos e 

debates, valorando o esforzo e amosando actitudes de cooperación, participación e 

respecto cara aos demais. 
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B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para ser 

capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como comprender diferentes 

linguaxes recollidos en textos de carácter social, xeográfico ou histórico. 

B4.4.Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e e 

acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais máis relevantes da historia 

de España para adquirir unha perspectiva global da súa evolución. 

B4.5.Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no 

pasado, valorando a importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo 

da historia e como patrimonio cultural que hai que coidar e legar. 

Avaliar o proxecto 

aspectos Excelen

te 

Ben Regular Mal 

As actividades gustáronme     

A organización     

Os contidos aprendidos      

Este traballo sérveme na miña 

vida 

    

Gustoume traballar en equipo     

O uso das Tics valoro     

Descubrin coñecementos     

Avaliar @s alumn@s 

Aspectos Moi bo Bo regular mal 

Traballo individual     

Participa nas actividades     

Responsabilidade     

Adquire procedimentos     

Traballo colectico     

Participación  na investigación     

Redacción elaboración do 

proxecto 

    

Colaboración     

Presentación oral     
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4.- PLAN DE ACTUACIÓN DESENVOLVIDO 

4.1.- Medidas e actuacións para o desenvolvemento do plan lector.  

     Tendo en conta os obxectivos marcados para a mellora da competencia 

lectoescritora do alumnado do noso centro, durante os próximos cursos 

propoñémonos levar a cabo as seguintes actuacións:  

- LECTURA DIARIA EN CLASE: Tal e como vimos facendo ata agora, 

continuaremos coa lectura diaria nas clases, tanto de libros propios dela (Educación 

Infantil e Primeiro Ciclo, con realización de actividades de lectura comprensiva), 

como dos libros de texto. Os alumnos/as lerán en voz alta o texto do libro, 

procurando que interveñan todos de un en un, mentres os demais compañeiros/as 

seguen a lectura  procedendo á súa posterior explicación, tanto por parte do 

alumnado como do profesor ou profesora que os atenda nese intre. Este tipo de 

actividade axúdalles a recoñecer as ideas principais dos textos e a saber relacionar 

a distinta información. Tras a lectura, sobre todo na área de Coñecemento do Medio, 

procederase á elaboración dun resumo, esquema ou mapa conceptual do lido. - 

LECTURA NA BIBLIOTECA: Dedicarase unha hora á semana para cada grupo, 

como mínimo, para realizar lecturas no espazo da biblioteca de calquera tipo de 

textos, habituando aos alumnos e alumnas ás normas básicas que é necesario 

cumprir cando acudimos a unha delas, sexa a escolar, a municipal ou calquera 

outra. Está previsto que a colocación dos fondos bibliográficos na biblioteca se faga 

por ciclos a modo de recunchos. 

- HORA DE LER: esta actividade desenvolveuse dende o mes de outubro. Nela 

implicouse todo o Claustro, e en acordo do mesmo quitámoslle cinco minutos a cada 

sesión da mañá e do recreo. Deste xeito acadamos 20 minutos nos que de 11:45 A 

12:05 (xusto despois do recreo) todo o centro le diariamente. Para poder contar con 

recursos suficientes na aula, contamos co“maletín viaxeiro”. Unha caixa con rodas 

que leva na parte superior guimariñoleo, e que cada profesor titor equipou na 

biblioteca. O material deste maletín cambiouse por trimestres. Deste xeito creamos 

nas aulas o recuncho da hora de ler, no que tamén estaba o poster deste ano das 

bibliotecas escolares. 

- A MOCHILA VIAXEIRA: Esta mochila contén material diverso. Contos, poesía en 

castelán e galego, material informativo para as familias de comer saudable co fin de 

asimilar a importancia da alimentación sana, a guía do peón ... material audiovisual 
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de carácter informativo. Foi unha actividade moi ben acollida polas familias que se 

implicaron moi positivamente. 

-CONTACONTOS: Sesión de contos Coa escritora e ilustradora Estefania Padullés 

-TALLERES CREATIVOS: Co fin de colaborar nas distintas seccións da revista 

escolar propómonos levar a cabo talleres creativos de poesía, narrativa e de teatro. 

Na festa fin de curso, as obras de teatro elaboradas poranse en escea para que toda 

a  Comunidade Educativa poida gozar delas. 

-CELEBRACIÓNS E EFEMÉRIDES: Tanto o día das Letras Galegas, coma a 

semana da prensa, día das bibliotecas escolares, así como a homenaxe a 

personaxes importantes do mundo da arte, celebrarémolo con distintas actividades.                                                              

-EXPOSICIÓNS: Todos os materiais que se elaboraron ao longo do curso, 

exporanse para dalos a coñecer a toda a Comunidade Educativa, podendo 

permanecer algúns durante todo o trimestre e outros durante a semana na que se 

celebre a efeméride traballada. Con iso, pretendemos dar proxección social ao 

traballo realizado no centro, con respecto ao Proxecto Lector. 

 - BIBLIOTECA VIRTUAL: Esperamos poder contar con maior soporte informático ao 

longo destes cursos, para poder levar a cabo cos alumnos actividades de animación 

á lectura axudados de soportes multimedia.  

-EDICIÓN DA REVISTA ESCOLAR OUTEIRO; Este ano é o número trinta e dous 

 

5.- AVALIACIÓN 

A avaliación do traballo foi continua ao longo de todo o proceso.  

Non obstante, distinguimos tres momentos: avaliación inicial, continua e final. Na 

avaliación inicial analizamos a situación da bilblioteca e  puxéronse ao día os 

membros novos do grupo.  Na avaliación continua tratarase de ir  avaliando o plan a 

medida que o imos desenvolvendo, para ver ata que punto funciona  e se cómpren 

cambios. A partir da observación diaria e do diálogo. Finalmente na avaliación 

sumativa ou final valoráronse todas as actividades levadas a cabo, así como o 

cumprimento dos obxetivos propostos, a introduccións de modificacións no proxecto 

e propostas de mellora a cerca do proxecto. 

 En cada reunión os membros do claustro de formación tratamos de valorar de forma 

obxectiva cada actividade programada, adaptándoa na maior forma posible á 

realidade do centro, ás circunstancias do alumnado e aos obxectivos propostos. 



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN Memoria Plan Lector curso 2017/18 

22 

 

Criterios de avaliación: 

 Valoración das actividades desenvolvidas por todos os membros do grupo de 

traballo así como a implicación no mesmo  

 Estimación da calidade dos materiais realizados ao longo do 

desenvolvemento do proxecto 

 Comprobouse a repercusión do proxecto na práctica educativa docente 

 Valoración dos métodos empregados para levar a cabo todo o proxecto: 

Compróbase se a distribución de traballo entre os membros do grupo é a 

axeitada. 

Tivemos en conta o traballo en equipo 

Traballo coordinada e cooperativamente 

 Reflexar o grado de satisfacción do grupo co traballo realizado 

Consecución ou non dos obxectivos que previamente nos plantexamos coa 

realización deste proxecto 

 Certifícase  a correcta organización dos recursos humáns e materiais 

Grado de participación do profesorado para o desenvolvemento do proxecto 

Grado de participación do persoal non docente 

Comprobar se os materias foron os suficientes ou pola contra se necesitan 

máis, tanto de tipo funxible, informático como bibliográfico 

 Verificar a incidencia do proxecto  no noso alumnado 

Adxuntamos a continuación unha parte da enquisa de avaliación da ponencia de  do 

proxecto de formación que acaba de finalizar. 

 

O QUE FIXEMOS BEN 
O QUE DEBEMOS MELLORAR 

 

 Implicar aos pais/nais coa súa 

participación nalgúns momentos. 

 Traballo en equipo 

 Posta en práctica as ideas que 

foron xurdindo 

 Ilusión con se afrontou o proxecto 

 A resposta do alumnado cara o 

traballo proposto. 

 

 Seguir intentando que o alumnado utilice 

máis a biblioteca 

 Informatización de todos os fondos da 

biblioteca 

 Implicar e motivar máis ao alumnado na 

vida e no día a día da Biblioteca 

 Compromiso como  grupo á hora de 

participar nas actividades acordadas. 
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 Traballar con ilusión e implicar a 

toda a Comunidade Educativa. 

 O Clima de unión do claustro 

 Amosamos entusiasmo en todas 

as propostas. 

 A posta en marcha na aula. 

 Rematar a xestión informática da 

biblioteca e aproveitar todas as 

posibidades do Meiga. 

 Carnets de biblioteca para os usuarios. 

 

6. GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS: 

En xeral tendo en conta a reflexión das necesidades plasmadas no proxecto e que 

foron subsanadas, podemos dicir que o grado de consecución dos obxectivos foi moi 

bo, aínda que hai que dicir que queda camiño por andar, e algunhas actuacións 

importantes para levar a cabo cara o curso que vén. 

 Dentro dos obxectivos plasmados no noso proxecto, acadáronse a maioría 

deles, se ben pasamos a comentar os que se lograron en menor grado, así como as 

previsións cara o curso que vén a fin de acadalos e seguir a medrar. 

No verán do curso 2008/09 lévanse a cabo as reformas que lle dan un cambio 

profundo á biblioteca escolar. Agora, xa no curso 2013/14 contamos cun espazo 

axeitado para a biblioteca, xa que tanto as estanterías como as mesas están 

organizadas e distribuídas. 

 

7. GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E  DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 Nas actvidades desenvolvidas así como no propio proxecto implicouse e 

participou sempre o Claustro  de profesores. O equipo de biblioteca constituiuse con 

aqueles profesores que contaban algunha liberación horaria.  

Este curso académico o equipo de biblioteca estivo composto por catro 

mestres:  

Adoración Fernández González,  contou con tres horas para esta actividade  

 Félix Gómez Gómez,  unha hora,  

Óscar Gallardo Amiama, unha hora 

Julio Alberto Arias Couso, unha hora. 
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 Consideramos necesaria máis liberación para a adicación á biblioteca pois o 

pois a dificulatade máis destacada para o desenvolvemento do Plan Lector foi o 

escaso horario do que dispoñemos para esta tarefa. 

 O alumnado, respostou sempre moi positivamente en torno ás actividades 

relacionadas coa biblioteca, @s nen@s e nen@s do 3º ciclo colaboraron na 

colocación dos libros seguindo con interés as orientacións e os criterios que os 

mestres lles dabamos para esta tarefa.: Galego, castelán, ciclos, cómic, 

enciclopedias..... 

 As familias colaboraron realizando sesións de contacontos e tamén en 

actividades como a mochila viaxeira. 

 A biblioteca é hoxe a aula máis acolledora e atractiva do colexio. Neste logro 

implicámonos todos: profesorado, alumn@s e ata o persoal laboral, xa que no tempo 

libre a coidadora tamén colaborou na colocaicón da biblioteca.. A biblioteca é un 

recurso valioso para tod@s e o seu cuidado será tamén unha tarefa na que nos 

implicamos tod@s. 

 

8. GRAO DE INTEGRACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA NOS 

PROCESOS DE ENSINANZA APRENDIZAXE.. 

 Durante este curso colocamos de novo os recunchos  e organizámolos tendo 

en conta os grupos das aulas: infantil, 1º e 2º un grupo; 3º e 4º outro e 5º e 6º 

ademáis doutros como: o de cómic, consulta de información para o alumnado ou 

para o profesorado… 

 Un dos primeiros recunchos en colocar foi o das enciclopedias e material de 

consulta, de xeito que inda que non estivese moi apta para traballar alí, si se puidese 

consultar o material e levalo para as aulas. 

 Seguirase a facer divulgación do material da biblioteca, realizaranse sesións 

de formación aos usuarios para que poidan usar o Meiga e facer consultas dos 

fondos existentes ou de servizos de préstamos. 

 Este mesmo servizo pretendemos que o cumpra a biblioteca destinando no 

horario do profesorado unha hora para cada materia na biblioteca a fin de que se 

potencie o seu uso, e se faga tamén dun xeito coordinado. 

mailto:nen@s
mailto:nen@s
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 A biblioteca está sempre presente nas actividades de celebracións, nas que 

se colaborqa con algunha proposta de investigación ou creatividade en torno ao 

tema a celebrar. 

Paralelamente o profesorado conta cun horario destinado ao seu curso no 

que pode ir á biblioteca para rematar calquer tarefa no que o alumnado necesite 

completar a formación ou simplemente adicala á lectura. 

Todos os cursos acudiron como mínimo unha hora semanal á biblioteca na 

hora de plan lector, adicada especialmente á lectura e actividades de dinamiza ción 

da lectura e escritura. 

A biblioteca estivo presente e foi un pilar  básico para desenvolver os 

Proxectos do centro creando o recuncho co material de información para cada 

proxecto a desenvolver no centro. 

  


