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PROXECTO "ESCANEANDO O PASADO" 

1.- INTRODUCCIÓN 

A selección do tema a traballar para este curso estivo en relación coa 

temática de Voz Natura, sobre a etnografía. Así que dende o noso centro, que 

sempre parte da nosa contorna para despegar, centrámolo no  patrimonio 

etnográfico e inmaterial do concello da Pobra do Brollón. 

A temática sobre o traballo de investigación acórdase no claustro levado 

a cabo a primeiros de setembro unha vez constituido o Equipo de Biblioteca 

Escolar. As tarefas proporanse conxuntamente dende  Voz Natura, EDLG, 

extraescolares e complementarias e Equipo da Biblioteca que ademáis 

elaborará as plantillas para a recollida de información, diseñará actividades, 

creará os recunchos cos recursos  informativos, ofrecerá os espazos para a 

realización dos traballos e as fontes de consulta. 

Resultou tan amplo que sobre algúns temas seguiremos a traballar o 

vindeiro curso porque nos encantou a todos: rapaces, mestres, familias…e 

porque sentimos a necesidade de saber máis aproveitando os recursos cos 

que contamos por un lado e por outro porque algúns temas como o Castro de 

San Lourenzo que se está escavando queremos estar informados e estanos a 

dar novas cada pouco.  

 Trátase pois de ollar á nosa historia dende a actualidade polo que decidimos 

Titulalo “Escaneando o pasado”. 

 

Participantes: Implícase todo o claustro e polo tanto todo o alumnado. 

Temporalización 

Independentemente das fases que seguiremos con cada temática,  deste 

proxecto: O proxecto planífícase para todo o curso, as distintas relacionando 

algunhas tarefas coas conmemoracións que van xurdindo. 

O proxecto sempre segue o esquema de  

1. Fase un: Motivación 

2. Fase duas:  consulta de fontes e recollida da información 

3. Fase tres: Análise e Organización da información.  

4. Produto final 

5. Avaliación 
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2.- 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 cu 

ESTÁNDARES, COMPETENCIAS CLAVE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Identif. 
contidos 

Identif. 
Criter. 

Identific 
Estándar 

Competencia
s 
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. 
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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 

 

B1.10 B1.5 

CSB1.5.1 
 

CSC/CAA/CS
IEE 

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. 

 

B4.11 
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. 
 

 

 

1.-A CASTAÑA E OS SEQUEIROS. 

Fase 1. Na primeira etapa: Centramos o traballo nos Sequeiros  

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. 

Fase 2. Recollida de información: Empregamos varias fontes: 
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Os Sequeiros: Fontes de información directa: 3º,4º,5º,e 6º Visitaron o souto 

de Paramedela. Acompañounos Felipe, un garda forestal da zona, promotor 

da restauración por parte da Xunta deste souto e o seu sequeiro. Aportounos 

moita  información sobre o castiñeiro e a castaña, así como a importancia tanto 

dos castiñeiros como das castañas  na vida das persoas en tempos pasados 

en xeral e a importancia que tivo no noso concello. 

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

Foi un día no que coñecimos moita información acerca do castiñeiro,  das 

necesidades de coidado, do valor da castaña e omo conservala. Esta 

información completámola consultando a páxina da coordinadora galega 

donde hai unha unidade didáctica sobre o magosto e a castaña. 

Os máis pequenos, infantil e primeiro e segundo visitaron unha área 

recreativa do concello a carón da capela de San Vitorio, alí tamén hai un 

souto e os restos dun sequeiro. Tiñan permiso dos donos do souto para apañar 

algunhas castañas pero este ano debido á sequia on houbo apenas castañas 

na zona. 

Visitounos Natalia, unha ex alumna do colexio que procede da localidade do 

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

aportou información nunha presentación en powert point. 

Preguntaron ás familias e veciños. Receitas elaboradas con castañas e 

celebramos o magosto no colexio e recollemos receitas elaboradas con 

castañas.   

Outras fontes: recuncho temático na biblioteca, páxinas da coordinadora 

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

de consulta sobre a flora da Ribeira Sacra.  

Fase 3.- O alumnado de 5º e 6º comezou a organización da información e a  

redacción acompañada das reportaxes fotográficas que eles mesmos viviron 

acerca dos Sequeiros e a castaña. Distribuíronse en tres equipos que 

traballaron sobre os castiñeiros, o sequero e souto de Paramedela e os 

sequieros do Mazo. 

Produto final: 

Manual de receitas con castañas no que participou o alumnado de segundo 

de primaria a sexto. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/629
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Panel informativo: elaborado polo alumnado de 5º e 6º sobre os sequeiros do 

noso concello e a importancia da castaña e a súa conservación. 

 

2.- O CASTRO DE SAN LOURENZO (Alumnado de 5º e 6º) 

Fase 1. Motivación. 

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

aproveitando que están traballando os arqueólogosXurxo Ayán e Xosé Gago  e  

achegámonso tamén ao patrimonio inmaterial que tivo relevancia no noso 

concello: os brindos. 

Falarlle ao noso alumnado de saír de excursión é motívalo, pero se engadimos 

que nos acompaña Xosé Gago, arqueólogo do equipo de Xurxo Ayán que 

están a traballar no Castro de San Lourenzo e responsable de dinamízalo, é 

suficiente para espertar o seu interés. 

Fase 2. Recollida de información: 

 Aproveitamos a convivencia con San Clodio para ensinarlles o máis relavante 

da historia do noso concello e visitamos o Castro de San Lourenzo. O noso 

alumnado  colaborou con Xosé  Gago recordando e contando os vestixios do 

paso  dos romanos polo noso concello. 

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

Así sabemos que os romanos estiveron no noso concello adicándose  a 

extracción do ouro no rio Saa e tamén traballaron co ferro. De feito nun tramo 

do camiño de inverno que pasa preto do Castro de San Lourenzo, un camiño  

que recibe o nome de camiño da escoria porque aínda hoxe se atopan restos 

do mineral que non servia despois de extraer o ferro, e que recibe o nome de  

escoria. 

No Castro de San Lourenzo observamos que pola distribución das vivendas e 

a forma indícanos que aquí vivían obreiros seguramente dos que traballaban 

na mina extraendo ouro ou traballando co ferro, polo que traballaban para o 

imperio romano. 

 Xosé  contounos que os romanos aproveitaron as augas do río Saa para 

extraer ouro, sendo esta zona un lugar de moita actividade  para a explotación 

de ouro. 

Comprobamos como a través dos restos podemos saber moito das persoas 

que vivían no lugar e os medios de vida cos que contaban. 

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


CEIP DA POBRA DO BROLLÓN                  PROXECTO: “Escaneando o Pasado”         Curso2017-18         

 

6 
 

Coñecemos tamén a base da antigua capela de San Lourenzo sobre o que 

hai unha lenda. O antigo pobo de Cereixa estivo alí ao pé do Castro. 

No barrio da Lende, próximo ao Castro de San Lourenzo, visitamos unha 

casa que ten na portada unha pedra con inscripción que procede da capela 

que existiu na época medieval  de San Lourenzo, no castro da Lende, que 

ademáis tamén recibe o nome de Castro de San Lourenzo. Contounos outra 

desas historias maravillosas que mezclan a realidade, a devoción e a lenda: 

Esta hermida foi construída porque nunha época de moita sequia a xente 

sacou a San Lourenzo, que morreu según contan, queimado, mollárono no rio 

e entón choveu. Así fixeron a capela baixo a crenza de que San Lourenzo era 

bo para chamar a choiva.  

Esta pedra  pertenceu á porta da capela  e conserva a data: 1875 e "Ave 

María", unha forma de saúdo. 

A imaxe de San Lourenzo, hoxe atópase restaurada na igrexa parroquial de 

Cereixa. Recuperouse a roamría que se celebra no castro de San Lourenzo 

que axuda tamén a divulgar a historia deste pobo. 

Cereixa é un pobo relevante con moita historia pois tamén sabemos que aquí 

naceu a medieva María Castaña. Non coñecemos o lugar pero no pobo 

quedan restos da Capela de San Lourenzo e do súa orixe en Cereixa.  

Non sabemos o lugar exacto do seu nacemento pero sí que foi en Cereixa e 

que Mª Castaña, nunha protesta contra os impostos abusivos  matou un 

maiordomo do bispo de Lugo. 

No Archivo Histórico Nacional de Madrid consérvase un documento que 

nos dí que Mª Castaña  arrepentida, chegou a un acordo co Bispo de Lugo, 

para ser perdoada, e deulle 1000 maravedís e as súas terras de Cereixa. A 

partir do Século XIV Cereixa, inda que pertenecia á Xurisdicción da Pobra do 

Brollón dependia directamente do bispo de Lugo que era o seu señor.  

En entroido disfrazámonos de romanos e romanas. Achegámonos un pouco 

máis ao coñecemento desta civilización que extendeu o seu imperio e chegou 

ata o noroeste da península. 

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

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

historia e do paso dos romanos: museo provincial, Domus da Mitreo, a casa 

dos mosaicos, paseo pola muralla. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/639
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http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/647 

 

Fase 3: Produto final O alumnado de 5º e 6º  Entrevistou en radio Guímaro 

a Xosé Gago que nos falou do valor da profesión de arqueólogo, as grandes 

aportacións para esclarecer e descubrir a historia e o Castro de San Lourenzo. 

Preparamos pois o programa de radio. 

Dous compañeiros serán os encargados de presentar e despedir. Os demáis 

organizamos as preguntas en dous bloques: 1º a súa profesión, a segundo 

sobre  sobre o Castro de San Lourenzo. 

Elaboramos o guión. 

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

 

3.- UN FEITO HISTÓRICO DESPOIS DA GUERRA CIVIL 

Fase 1. Motivación: O  mércores, 25 de abril, realizamos unha visita á 

escavación que están facendo en Repil  Xurxo Ayán, Xosé Gago e o seu 

equipo. Da súa man coñecemos máis de preto o que aconteceu na nosa 

contorna nos anos posteriores á guerra civil española, e máis en concreto o 20 

de abril de 1949, cando foron asasinados catro homes por pensar de xeito 

diferente ao sistema franquista. 

Visitamos a excavación e descubrimos como partindo dos restos 

atopados  se poden recompoñer  e esclarecer  os feitos. 

Despois preguntamos nas casas ás nosas familias e veciños, que 

recordaban desa historia que como nos contara Xurxo hai varias  versións.  

Convidamos a Xurxo  a visitar radio Guímaro e a seguirnos contando  

porque o proxecto  de investigación  que estamos a realizar versa sobre a 

etnografía do noso concello titulado: “Escaneando o pasado”. 

Preparamos a entrevista. Achegámonos ao libro de C. sociais para 

ler o tema da guerra civil…buscamos na biblioteca información, imaxes 

de dirixentes….esta vez sentimos a historia preto de nós. 

Distribuimos o traballo. Dúas compañeiras serán as encargadas de 

presentar e guiar o programa: Moraima e Lucía 

Os demáis preparamos preguntas que nos levasen a coñecer un chisco 

máis a este gran arqueólogo, o seu traballo,  o valor  desta profesión, dos 

vestixios e a importancia de saber entendelos para coñecer a vida dos nosos 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/647
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/661
https://drive.google.com/open?id=13lAipU18iRkYK_iSHM61iCjZMimmpuY2
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antepasados.  Despois organizámolas  e esperamos ansiosos por escoitar de 

novo a Xurxo, pois ademáis dun extraordinario arqueólogo tamén é un gran 

comunicador. 

Realizamos o guión  do programa 

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

 

4.- OS BRINDOS PATRIMONIO INMATERIAL  

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

dúas regueifeiras: Alba e Sandra.  Aportáronnos moita información pero o que 

nos intrigou e deixou ganas de saber máis foi  coñecer os brindos.  

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”.  

Deste xeito preparamos o noso documental para contarllo na  ao alumnado e 

profesorado de Vila de Cruces na presentación do noso concello cos que 

realizamos unha xornada de convivencia e de novo nos achegamos ás 

regueifas e aos brindos. 

Despois da presentación no patio mediante un xogo, no que en equipos dos 

dous centros nos iamos presentando improvisando regueifas houbo unha 

recepción na biblioteca na que eles nos falaron do máis relevante de vila de 

Cruces, e nós do noso concello: o que podían visitar, os brindos que ademáis 

lles cantamos un de Álvaro e Xosé, os dous últimos brindeiros da Pobra, 

recollido no libro de Xosé Lois Foxoe acompañados do profesor de música que 

lle puxo música co violín. 

Esta xornada tamén nos serviu para elaborar un artigo para a revista municipal 

que está a elaborar o concello coordinada por Xosé Gago. 

Produto final: Festival conxunto na casa da Cultura Olga Novo no que 

participaron alumnado de Vila de Cruces e do CEIP da Pobra do Brollón e ao 

que asistiron familias e vecinos do Concello. 

Na organización desta actividade participou o Concello, organizando a estancia 

dunha noite e o festival na casa da Cultura. 

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

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/657
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/640
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/650
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5.- ALGÚNS OFICIOS:  

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

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

Fase 2. Información. Na aula virtual recollemos unha selección de 

documentais acerca de oficios que xa non hai pero que os nosos avós e avoas 

nos contaron que había como os zoqueiros, os muiñeiros, e traballos como 

a malla. 

Na primeira semana do mes de maio, na hora de ler, cada día agardábanos un 

documental sobre un destes oficios. 

Despois preguntaron nas casas, ás nosas familias e veciños para 

completar información ou coñecer o máis típico da súa localidade.  

Fase Final Con esta información elaborouse un manual sobre a etnografía do 

concello da Pobra do Brollón. 

As escolas unitarias (Alumnado de 5º e 6º) 

Fase 1. Motivación. Relato da experiencia persoal da mestra da súa escola 

unitaria e do material co que contaba. Mirada atrás en que pouco tempo 

cambio tanto, avance dos recursos tecnolóxicos que non existían…imos saber 

máis. 

Fase 2. Recollida de información: O alumnado recolleu información nas súas 

localidades a través dunha plantilla. 

Investigamos na documentación do centro. 

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

Fase 3: organización da información. Mesa redonda e posta en común para 

contar as averiguacións feitas das nosas escolas. Tamén investigamos na 

historia do noso centro consultando os libros de actas. 

Así pudiemos extraer unhas conclusións xerais de que cada parroquia tiña a 

súa escola e as características xerais, material que usaban…. 

Fase 4.  Produto final: Elaboración dunha presentación en powert point.  

Pretendiamos unha exposición de libros, material e fotográfica. As obras 

realizadas no centro ao longo do curso retrasaron entre outras cousas o festival 

das Letras Galegas e a absorción de tempo para desaloxar aulas e volver a 

colocar despois fixo que esta actividade quedase pendente para o curso que 

vén. 
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Fase 5. Avaliación 

Indicadores de logro 

B4.1
1 
B4.1
2 

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 

B4.1
3 

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. 
contidos 

Iden. 
criterio 

Identific 
Estánd 

Competencias 
clave 

Indicadores de logro  

B1.1 
B1.2  B1.1 

CSB1.1.
1 

CAA/CMCCT 
/CCL /CD 

Busca, selecciona e organiza información 
concreta e relevante. 
  Analiza, obtén conclusións e reflexas 

 

 B1.3 
B1.4 
B1.5 
 
 

 B1.2 
 
 

CSB1.2.
1 

CAA/CMCCT 
/CCL /CD /CSC 

Utiliza as tecnoloxías da información e a 
 comunicación para elaborar os traballos 

 

CSB1.2.
2 

CAA/CMCCT 
/CCL /CD /CSC 

 Manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 
resumos 

 

B1.6 
B1.7 
B1.8 
 

 B1.3 
 
 

CSB1.3.
1 

CAA/CMCCT 
/CCL  /CSC 

Emprega con rigor e precisión o vocabulario 
adquirido para elaborar os traballos. 

 

CSB1.3.
2 

CAA/CMCCT 
/CCL /CSC 

Expón oralmente de forma clara e ordenada  a 
información recollida e organizada. 

 

B1.9  B1.4 
CSB1.4.
1 

CAA/CMCCT 
/CCL /CD /CSC 
/CSIEE 

Realiza traballos e presentacións a nivel 
individual e grupal 

 

B1.10  B1.5 

CSB1.5.
1 
 

CSC/CAA/CSIE
E 

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 
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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. 

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 Excelente 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     
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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     

 


