
Este curso desenvolvemos dous proxectos sobre o noso 

patrimonio: o Entroido en Salcedo e noutras localidades Galegas e o 

Camiño de inverno pola nosa localidade.  

 

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 
B1.5 

Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación para buscar e seleccionar información, 

simular procesos e presentar conclusións. 

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. 

B1.12 Participación activa e construtiva na vida social. 

B1.13 .A cooperación e o diálogo como valores democráticos fundamentais. 

B1.15 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. 

B4.11 Noso patrimonio histórico e cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES, COMPETENCIAS CLAVE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

Identi
f. 
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Iden
tif. 
crite
rios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe  

B1.1 
B1.2 

 B1.
1 CSB1.1.1 

CAA/CMCCT 
/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/CMCCT 
/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/CMCCT 
/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/CMCCT 
/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/CMCCT 
/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/CMCCT 
/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 

B1.1
0 

 B1.
5 

CSB1.5.1 
 

CSC/CAA/CSIE
E 

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. 

B4.1
1 
B4.1
2 

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 

B4.1
3 

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 O ENTROIDO EN SALCEDO, CHANTADA, LAZA E O ULLA 

Fase 1. Na primeira etapa:  

Motivación: Partimos do coloquio acerca desta festa tradicional na localidade do noso 

concello, Salcedo, para  ampliar a información e relacionala con outras xonas de 

Galicia. O alumnado contou as súas experiencias. 

Fase 2. Recollida de información: Empregamos varias fontes:  

Para realizar este traballo contamos con diversas fontes de información: Unha enquisa 

que lles permitiu recoller  de xeito ordenado e directo información das súas familias ou 

coñecid@s. As experiencias do propio alumnado da localidade de Salcedo que participa 

en actividades como teatro, disfraces… as experiencias do resto do alumnado e 

profesorado que acudiou a esta festa, revistas publicadas relativas ao entroido en 

Galicia. Tamén contan cunha lista de enlaces aos que poden acceder. A internet. 

Na aula virtual recollemos unha selección de material, para que consulten, entre él, unha 

unidade didáctica subida da páxina da Coordinadora Galega. 

Fontes de información directa: A charla que viñeron impartir ao centro familias da 

localidade de Salcedo que contan con responsabilidades na organización desta festa.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node?page=1 

A charla que veu a impartir durante a semana das Letras Galegas Javier González, 

veciño desta localidade que escribe as obras que representan no teatro. Conta con dous 

libros publicados. Aproveitou para presentarnos o segundo.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/603 

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

cabono mes de febrero. Para a elaboración do portafolios  contan co seguinte esquema 

de traballo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ENTROIDO  

1.- Orixe. Desde cando se celebra 

2.-Calendario do entroido. (domingo fareleiro, xoves de compadres, comadres… 

3.-Costumes da celebración do entroido na zona. 

4.- Descripción dos personaxes típicos: cando saen, como van vestidos, que fan… 

5.- Programa da celebración 

6.- As comidas típicas do entroido. 

7.- A repostería no entroido 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node?page=1
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/603


Fase 3.  final: O alumnado de 5º e 6º fará ata o punto 5, traballando en equipos sobre o 

entroido Ribeirao, comarca do Ulla, o de Laza e Xinzo, o de Biana do Bolo e o de 

Salcedo, localidade do noso concello. 

O alumnado de 3º e 4º fará tamén en equipos os puntos 6 e 7. 

O alumnado de infantil e 1º e 2º traballarán sobre  entroido no noso centro. 

O produto final será a grabación de Brauliotuber dos bolechas co alumnado de cinco a 

nove anos sobre o entroido nesta localidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=c8QXBjhP_jI&index=1&list=PLH_EI5XdRwrbbC

CXMpH_DzAPxtoyIblQx 

As ordes do Meco que elaboraron 1º e 2º  

A realización dun mural de 3º e 4º que elaboraron durante a grabación do programa 

sobre os personaxes de entroido. 

Outro produto final será unha presentación do traballo de 

investigación en  powert point.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/taxonomy/term/151 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c8QXBjhP_jI&index=1&list=PLH_EI5XdRwrbbCCXMpH_DzAPxtoyIblQx
https://www.youtube.com/watch?v=c8QXBjhP_jI&index=1&list=PLH_EI5XdRwrbbCCXMpH_DzAPxtoyIblQx
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/taxonomy/term/151

