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1. INTRODUCIÓN. 
 

Este proxecto comezou a súa andadura no curso 2015-16, cando se desenvolveu un 
grupo de traballo, no que formaban parte dous membros do ciclo de Educación Infantil do 
Serra Vincios. Co paso dos anos a introdución da Aprendizaxe Cooperativa (AC) no centro 
foi paulatina, pero foi no curso 2018-19 cando se realizou un gran esforzo e cambio 
metodolóxico en tódalas aulas do centro, conseguindo que a AC formara parte das 
actividades de aula, en maior ou menor medida. 

A aprendizaxe cooperativa é unha metodoloxía cuxo obxectivo é a construción de 
coñecemento e a adquisición e habilidades sociais e comunicativas para a vida, 
fundamentada no traballo en equipo e entre iguais. Baséase na corresponsabilidade, a 
interdependencia, a interacción e a participación igualitaria de todos os membros, e fomenta 
valores como a tolerancia, o respecto e a igualdade. 

 
Esta metodoloxía fundaméntase en 2 factores importantes:  
 

- Os valores que permite traballar 
- As normativas que o promoven (LOMCE) . 

“los alumnos son el centro y la razón de la educación. El aprendizaje en la escuela 
debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio” 
(LOMCE, 2013, preámbulo I, p.1). Además el sistema educativo debe posibilitar el 
aprendizaje de competencias, la enseñanza de manera diferente, para poder 
satisfacer a unos alumnos que han ido cambiando con la sociedad. En coherencia con 
esa idea alude a una “sociedad más abierta, global y participativa que demanda 
nuevos perfiles de ciudadanos y trabajadores, más sofisticados y diversificados, como 
exige maneras alternativas de organización y gestión en las que se prime la 
colaboración y el trabajo en equipo…” (LOMCE, 2013, preámbulo, IV, p. 1). 
 
Este é un proxecto vivo que ano a ano irá acadando maior repercusión no centro, por 

ese motivo, será susceptible a futuras modificacións. 
 
 
2. OBXECTIVOS. 
 

A aprendizaxe cooperativa ten como obxectivos principais: 
 

- Lograr que tódolos membros do equipo adquiran os coñecementos  propostos ata o 
máximo das súas posibilidades. 

- Asegurar a participación equitativa para que todos os membros do equipo teñan as 
mesmas oportunidades de participación 

- Favorecer a interacción entre iguais  
- Aprender a traballar en equipo respectando os diferentes puntos de vistas dos 

compañeiros e valorando o traballo conxunto como propio.  
 
A Aprendizaxe Cooperativa baséase en tres Ámbitos: 

 
- Ámbito A: dinámicas de cohesión 
- Ámbito B: estruturas 
- Ámbito C: plans de equipo 
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3. MÍNIMOS ESTABLECIDOS. 
 

Estableceuse no centro unha planificación da aprendizaxe cooperativa en canto ás  
dinámicas e estruturas a traballar en cada curso e ao inicio dos plans de equipo, coa 
finalidade de que haxa unha progresión na súa introdución e  que exista unha continuidade e 
coherencia na educación dos nenos/as ao longo da súa escolaridade. 

 
Con respecto as dinámicas de cohesión: 
 

Ao longo do trimestre levaranse a cabo, en tódolos cursos, polo menos dúas 
dinámicas de cohesión.(Por exemplo a pelota, a maleta...) 
 
Con respecto as estruturas: 
 

Os alumnos de Educación infantil deberán coñecer e ser autónomos nas seguintes 
estruturas básicas: folio xiratorio, lapis ao centro e lectura compartida (con imaxes ou 
pictogramas) ao rematar a etapa. 

Os alumnos de Educación Primaria deberán traballar as seguintes estruturas ao longo 
do curso: 

 
- 1º ciclo: folio xiratorio, lapis ao centro e progresivamente lectura compartida. 
- 2º e 3º ciclo: folio xiratorio, lapis ao centro, lectura compartida, 1-2-4, parada de 3 

minutos e xogo de palabras.  
 

Con respecto ao desenvolvemento dos Plans de Equipo: 
 

En Educación Infantil os alumnos deben coñecer os cargos e ter rotado por todos eles; 
traballarase cun Plan de Equipo máis sinxelo e con pictogramas. 

En Educación Primaria o Caderno de Equipo deberase  introducir, na medida do 
posible, no primeiro trimestre, e a partir de 3º EP aparecerán reflectidos neles os obxectivos 
persoais. No futuro tamén aparecerán os criterios de avaliación, polo que será un 
instrumento máis para avaliar o alumno.  

Con motivo da nova incorporación ao centro de alumnos a 1º de Educación Primaria e 
aos diferentes niveis existentes na aula ante a lecto-escritura, acordouse  que o caderno de 
equipo deste nivel semellárase ao caderno de equipo de Educación Infantil, e 
progresivamente irán substituíndose os pictogramas por palabras e frases. 

 
 

4. AVALIACIÓN. 
 

A avaliación de dito proxecto será realizada anualmente pola Comisión de 
Aprendizaxe Cooperativa, creada no marco do claustro de mestres. 

A comezos de cada  curso escolar estableceranse unha serie de Melloras, recollidas 
nun documento que se axuntará na PXA  de cada curso e dito documento será avaliado 
trimestralmente para introducir as modificacións que se consideren oportunas, co obxectivo 
de desenvolver a Aprendizaxe Cooperativa no centro e adaptarnos a realidade de cada curso 
académico. 
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5. COMISIÓN DE APRENDIZAXE COOPERATIVA. 
 

A comisión será formada cada curso, e nela haberá unha persoa representante de 
cada ciclo (EI, 1º EP, 2º EP, 3ºEP) , principalmente, terán unha formación previa en AC para 
facilitar o apoio a aqueles mestres que o precisen ou que acaban de chegar ao centro. As 
reunións da Comisión de Aprendizaxe Cooperativa terán, a lo menos, unha periodicidade 
mensual.  

 A comisión terá as seguintes funcións: 
 

- Velar polo bo funcionamento da Aprendizaxe Cooperativa no centro propoñendo 
actividades e dinámicas e realizando o seguimento das mesmas. 

- Planificar o plan de apoio cada curso escolar. 
- Levar a cabo a formación CAAC dentro do claustro de mestres 
- Elaborar o plan de mellora e avalialo para introducir as modificacións pertinentes 

 
 
6. SITUACIÓN ACTUAL E PROPOSTAS DE FUTURO. 
 

● Actualmente a Aprendizaxe Cooperativa está totalmente instaurada na etapa de 
Educación Infantil, sen embargo, a situación en Educación Primaria é un pouco 
diferente, polo que a proposta sobre a que nos vamos a basear é o Proxecto de 
Aprendizaxe Cooperativo que se desenvolveu neste curso 2018/19 e a partir del 
intentaremos desenvolver máis Plans de Xeneralización nos cursos de Educación 
Primaria, conseguindo, desta maneira, crear unha liña metodolóxica compartida por 
todo o centro. 
 
A continuación axúntase o Proxecto de AC do curso 2018-19 como exemplo de 

planificación que será revisado como addenda anual: 
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7. PROYECTO COOPERATIVO NO CEIP SERRA VINCIOS 
 

DINÁMICAS DE COHESIÓN GRUPAL 
 
 

NIVEL 1º TRIMESTRE CADA 
CANTO? 2 TRIMESTRE CADA 

CANTO? 3 TRIMESTRE CADA 
CANTO? 

3 ANOS Outubro: A Pelota:  “Eu 
chámome...” 

 

 

Novembro: “Eu téñolle 
medo a...” “A cor que 
me gusta é...” “Hoxe 

almorcei...” 

 

 

Novembro: A Pelota: 
“Con qué material me 
gusta máis xogar en 
psicomotricidade.” 

 

Decembro: A Pelota:  

“O que máis me gusta 
do Nadal” 

 

2 sesións 
semanais 

 

 

1 sesión 
semanal 

 

 

 

1 sesión 
mensual en 

psicomotricidade 

Xaneiro: A Pelota: 

 “O que máis me 
gustou do Nadal 

foi...” “O que fixen en 
Nadal ”  

 

Xaneiro: A Pelota: “o 
que máis me gustou 

do Nadal foi…” 

 

Febreiro: A Pelota: 
“O que fixen o fin de 

semana” “A miña 
comida favorita é..” 

 

 

Marzo: A Pelota: 
“Ananiño ou xigante” 

 

Marzo: A Pelota:  

2 sesións 

 

 

 

1 sesión mensual 
en 

psicomotricidade 

 

1 sesión semanal 

 

 

 

1 sesión mensual 
en 

psicomotricidade 

1 sesión semanal 

Abril: A Pelota: 
“Gato ou rato” 

 

 

 

Abril: “A miña 
comida favorita é” 
“O que fixen onte 
pola tarde foi..” 

 

 

 

 

Maio: A Pelota: 
“Hoxe traio de 
merendar...” “O 

que fixen o fin de 
semana foi...” 

 

1 sesión mensual 
en 

psicomotricidade 

 

 

1 sesión semanal 

 

 

 

 

 

 

1 sesión semanal 
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  “A miña noticia de 
hoxe é...” 

4 ANOS Setembro: A Pelota 

   “ Qué foi o que máis 
me gustou das 
vacacións” 

 

Setembro: A Pelota “A 
miña cor preferida”.; 

 

Outubro: A pelota: “ 
Gato ou rato”; “ O meu 
xogo preferido de 
psicomotricidade” 

 

Novembro: “O que máis 
me gustou da ponte de 
Todos os Santos” 

 

Outubro: “ A pelota” 
“Que fixemos o fin de 
semana?”, “Que 
desayunamos?” 

 

Novembro: “O lugar que 
máis me gusta” 

1 sesión 
semanal 

 

 

 

 

 

1 sesión á 
quincena en 
psicomotricidade 

 

 

 

 

 

1 sesión 
semanal 

A Pelota realízase 
na aula durante a 

Asamblea 

 

Xaneiro: “o regalo 
que máis me 

gustou”, “o que máis 
me gustou facer 

durante as 
vacacións…” 

 

 

Xaneiro:A pelota: “o 
que máis me gustou 

do Nadal” 

 

 

Febreiro: “ Que fixen 
o fin de semana”, “ 
Cal é o animal que 

máis me gusta” 

 

Febreiro: “Ananiño 
ou Xigante” 

 

1 sesión semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sesión mensual 
en 
psicomotricidade 

 

 

 

 

 

1 sesión mensual 
(psicomotricidade

) 

 

Abril:” O que máis 
me gustou das 
vacacións”, “ O 

meu libro favorito” 

 

Maio: o que fixen 
no fin de semana, 

“ Qué froita é a 
que máis me 

gusta” 

 

 

Abril: A pelota: 
“Qué me gustaría 
facer durante o fin 

de semana” 

 

Maio: Mundo de 
Cores 

 

 

Maio :A pelota: 
“Cal foi a 
actuación que 
máis me gustou 
do Festival das 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sesión mensual 
en 
psicomotricidade 

 

1 sesión mensual 
en 
psicomotricidade 

 

 

1 sesión mensual 
en 
psicomotricidade 
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 Marzo “ Cal é o meu 
disfraz preferido”, 

“De qué te 
disfrazaches”, cal é o 
postre que máis che 

gusta? 

 

Marzo: A 
pelota“Onde me 
gustaría ir na 
Semana Santa” 

 

 

 

 

 

1 sesión mensual 
(psicomotricidade

) 

Letras Galegas” 

5 ANOS Setembro: “Nome e o 
que máis me gustou do 
verán”. 

 

Outubro:: “A miña 
comida favorita” e “O 
meu lugar favorito do 
cole” 

 

Outubro-Novembro:  A 
maleta “Lembranzas do 
verán” 

 

Setembro: A Pelota “A 
miña cor preferida”.; 

 

 

 

1 sesión 
semanal 

 

 

 

3 sesións á 
semana 

 

 

1 sesión á  
quincena  en 

psicomotricidade 

 

 

Xaneiro: A pelota: “o 
que máis me gustou 

do Nadal”, 

“Qué me gustaría 
facer o fin de 

semana” 

 

Marzo: A Pelota: 
“Onde me gustaría ir 
na Semana Santa”; 
Qué me gustaría 
facer o fin de 
semana” 

 

Abril: A Pelota: 

 

 

 

1 sesión semanal 
(psicomotricidade

) 

 

 

1 sesión semanal 
(psicomotricidade

) 

 

 

 

1 sesión semanal 

 

 

Abril: A Pelota: 
“Qué me gustaría 
facer durante o fin 

de semana” 

 

 

 

 

Maio: A 
Pelota:“Qué me 
gustaría facer 

durante o fin de 
semana” 

 

 

 

1 sesión semanal 
(psicomotricidade) 

 

 

 

 

1 sesión semanal 
(psicomotricidade) 
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Outubro: A Pelota:  “ 
Gato ou rato”; “ O meu 
xogo preferido de 
psicomotricidade” 

 

Novembro: “O que máis 
me gustou da ponte de 
Todos os Santos” 

“Ananiño ou 
xigante”; “Qué me 
gustaría facer o fin 
de semana” 

 

Abril: Mundo de 
Cores  

(psicomotricidade
) 

 

 

1 sesión mensual 
(psicomotricidade
) 

 

 

Abril: Mundo de 
Cores  

 

1 sesión mensual 
(psicomotricidade 

1º EP A Pelota 

“Nome e o que máis 
nos gustou do verán” 

 

A pelota  

(Que fixemos o fin de 
semana?, que nos 

gusta facer pola 
tarde?,O mellor do fin 

de semana ?... 

 

A Maleta 

 

 

Durante os 
primeiros 15 
días 

 

Todas as 
semanas 

 

Para iniciar os 
“contextos 
compartidos” 

 

Outubro 

A pelota  

(Que fixemos o fin 
de semana?, que 

nos gusta facer pola 
tarde?,O mellor do 
fin de semana , das 

vacacións ?... 

 

 

 

 

A Maleta ?? 

Metemos nunha 
caixa cousas que 
queremos mostrar 
aos demais que 
fixemos  ou 
queremos regalar 
(debuxos , contos , 
poemas… 

Todas as 
semanas 

 

Para iniciar os 
“contextos 
compartidos” 

 

 

 

 

 

 Diario 

 

 

A pelota  

(Que fixemos o fin 
de semana?, que 
nos gusta facer 
pola tarde?,O 

mellor do fin de 
semana ?... 

 

Todas as semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar os 
“contextos 
compartidos” 
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Antes da saída 
ollamos a caixa por 
si... 

2º EP A pelota  

(Que fixemos o verán?, 
que fixemos o fin de 
semana?, que nos 

gusta facer pola tarde?, 

 

 

 

 

 

A Maleta (porque hai 
alumnado de nova 

incorporación). 
Traemos tres cousas do 
que fixemos no verán. 

 

 

 

Grupo nominal (para 
chegar a un acordo) 

 

Todas as 
semanas 

Nos obradoiros 

 

 

 

 

 

 

Desde finais de 
setembro ata 
mediados de  

outubro. 

 

 

Puntualmente 
para escoller o 

nome do equipo 
para o grupo de 

cooperativo 

A pelota 

(Para falar do que 
fixemos o fin de 
semana, dunha 
cousa que nos 

regalasen,  de que 
nos disfrazamos, se 
puidesemos escoller 

que poder máxico 
teriamos, para falar 
dos nosos gustos, 

preferencias…) 

 

 O mundo de cores 

(para falar da 
importancia do 

equipo e de non 
deixar a ninguén de 

lado) 

 

 

Grupo nominal 

 

Cada semana 

Nos obradoiros 

 

 

 

 

 

 

 

Á volta de Nadal 

 

 

 

 

 

Decidir un tema 
de investigación 

A pelota 

(para falar do que 
fixemos en 

vacacións de 
Pascua, do que 
fixemos o fin de 
semana, contos 
que nos gusten, 
que nos gusta 

máis das 
matemáticas…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo nominal 

Cada semana 

Nos obradoiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decidir un tema de 
investigación 
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3º EP A Pelota 

(nome e que fixeches 
no verán) 

 

Facer a cara coas letras 

 

Grupo Nominal 

(para escoller opcións, 

tomar decisións)  

 

O primeiro día 
do curso 

 

 

Na primeira 
semana 

 

Puntualmente 
no inicio de 
actividades 

Grupo nominal (para 
chegar a un acordo ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pelota 

Xaneiro  

Para decidir que 
elementos se 

escollían para o 
Parque de Lecer 

 

 

Febreiro 

para elexir os 
materiais  

 

Marzo 

 para decidir a 
presentación do 

proxecto. 

 

Agasallo do 
Nadal 

 

Animal preferido  

Grupo nominal 
(para chegar a un 

acordo) 

 

 

 

Abril 

Para elexir a 
maqueta. 

 

Maio 

 

Para decidir  o 
texto  de carta de 
agradecemento a 
Comunidade de 

Montes.  

4º EP A Pelota 

(nome e que fixeches 
no verán) 

 

O primeiro día 
do curso 

 

Na primeira 

Grupo nominal (para 
chegar a un acordo ) 

 

Xaneiro  

Para decidir que 
elementos se 

escollían para o 
Parque de Lecer 

Grupo nominal 
(para chegar a un 
acordo ) 

 

Abril 

Para elexir a 
maqueta. 
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Facer a cara coas letras semana  

Febreiro 

para elixir os 
materiais  

 

 

Maio 

 

Para decidir  o 
texto  de carta de 
agradecemento a 
Comunidade de 

Montes.  

5º EP Dinámica comezo de 
curso: “A Pelota”: o que 

máis nos gustou do 
verán” 

Dinámica: os desexos 
de nadal 

Primeira 
semana  

Primeira 
semana de 
decembro 

Dinámica “A pelota: 
o meu disfraz 

favorito” 

Primeira semana 
de marzo 

Dinámica: “A 
pelota: o meu libro 

favorito” 

3º semana de abril 

6º EP A pelota (nome e que 
fixeches no verán) 

 

 

 

Grupo nominal para 
decidir país para 

traballar e forma de 
expoñelo na bliblioteca 

e para a avaliación do 
proxecto. 

 

Diana: afición, materia, 

O primeiro día 
de clase 

e outras ao 
longo do 
trimestre 

 

En outubro 

e en decembro 

 

 

 

primeiros días 

A pelota (nome e 
aficións) 

para integrar a 
alumna nova 

 

 

Grupo Nominal para 
distintas votacións e 

decisións 

 

O 1º día do 
trimestre 

e outras 

 

 

 

Sempre que foi 
necesario 

Pelotas varias, 
sobre gustos de 
libros, películas, 

descricións 
propias, etc 

polo menos unha 
mensual 

 

 

 

 

varios cando foi 
necesario 
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o que máis me gusta do 
cole 

 

El equipo de Manuel 

de clase 

 

 

Novembro 

 
 
 
 

ESTRUCTURAS REGULARES 
 

NIVEL 1º TRIMESTRE CADA 
CANTO? 2 TRIMESTRE CADA 

CANTO? 3 TRIMESTRE CADA 
CANTO? 

3 ANOS Introdución do Folio 
xiratorio no Recanto 

das Tablets 
(informática) 

1 sesión á 
semana 

Folio Xiratorio no 
Recanto das Tablets 

(informática) 

Introdución do Folio 
Xiratorio no Recanto 
do Scornabot 

(informática) 

1 sesión á 
semana 

 

1 sesión 
mensual 

Folio Xiratorio no 
Recanto das 
Tablets 

(informática) 

Introdución do 
Folio Xiratorio no 
Recanto do 
Scornabot 

(informática) 

1 sesión á semana 

 

 

1 sesión mensual 

4 ANOS Recanto manipulativo 

 

 

Recanto das tablets, 
recanto de Scornabot e 

2 sesións 
semanais 

 

1 sesión 
semanal 

Recanto 
manipulativo 

 

 

Recanto das tablets, 

2 sesións 
semanais 

 

 

1 sesión 

Recanto 
manipulativo 

 

 

Recanto das 

2 sesións 
semanais 

1 sesión semanal 
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PDI: Folio xiratorio 
(informática)  

 

Obradoiro de cociña ou 
experimentos 

 

 

 

1 sesión 
semanal 

recanto de 
Scornabot e PDI: 
Folio xiratorio 
(informática)  

 

Obradoiro de cociña 
ou experimentos 

semanal 

 

 

 

1 sesión 
semanal 

tablets, recanto de 
Scornabot e 
PDI:Folio xiratorio 
(informática)  

 

Obradoiro de 
cociña ou 
experimentos 

1 sesión semanal 

5 ANOS Recanto das tablets, 
recanto de Scornabot e 
PDI: Folio xiratorio 
(informática)  

 

Obradoito de 
cociña/experimentos. 

Lectura compartida, 
Lápices ao centro e 
folio xiratorio. 

 

Recantos dirixidos. 
Folio xiratorio. 

1 sesión 
semanal 

 

 

1 sesión 
semanal 

 

 

1 sesión 
semanal 

Recanto das tablets, 
recanto de 
Scornabot e PDI: 
Folio xiratorio 
(informática)  

1 sesión 
semanal 

Recanto das 
tablets, recanto de 
Scornabot e PDI: 
Folio xiratorio 
(informática)  

1 sesión semanal 
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1º EP Folio xiratorio 

      

 

     

 

 

  Lápis ao centro 

1 semanal 

 

 

Nos talleres en 
contextos 

compartidos 

Para resolver 
actividades 
sobre distintos 
temas e 
problemas de 
matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

Folio xiratorio 

      

 

     

 

 

  Lápis ao centro 

Para realizar 
unha tarefa 
común. 

Nos talleres en 
contextos 
compartidos 

Para resolver 
actividades 
sobre distintos 
temas e 
problemas de 
matemáticas 

Folio xiratorio 

      

 

     

 

  Lápis ao centro 

 

 

 

1,2,4 

Para realizar unha 
tarefa común. 

Nos talleres en 
contextos 
compartidos 

Para resolver 
actividades sobre 
distintos temas e 
problemas de 
matemáticas 

 

Iniciación para 
realizar 
correccións 

2º EP Folio xiratorio 

 

 

 

 

mínimo 1 cada 
quince días 

(desde principio 
de curso) 

 

 

Folio xiratorio 

 

 

 

 

Ao principio dun 
proxecto para 
averiguar que 
coñecementos 
teñen sobre un 

tema. 

 

Folio xiratorio 

 

 

 

 

Ao principicip dun 
proxecto ou 

unidade para saber 
que coñecementos 
teñen sobre o tema 

ou que lles 
gustaría saber 

sobre o mesmo. 
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Lectura compartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapis ao centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos talleres en 
contextos 

compartidos 
para presentar 

os pasos a 
seguir nunha 
experiencia 

(1 ao mes con 
cada grupo) 

Para presentar 
a información 

sobre o 
proxecto (1 á 
semana mín). 

 

 

Unha vez cada 
quince días, a 
partir de 
novembro (unha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura compartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapis ao centro 

Para realizar 
unha tarefa 

común. 

Para celebrar o 
Día dos avós 
tomamos as 

decisións 
obtendo as ideas 

cun folio 
xiratorio. 

 

 

 

 

 

 

Nos talleres en 
contextos 

compartidos para 
presentar os 

pasos a seguir 
nunha 

experiencia 

(1 vez ao 
trimestre) 

Para presentar a 
información 

sobre o proxecto. 
(1 á semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 
compartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamén o utilicei 
para ver que 

aprenderan sobre 
un tema ao final do 

mesmo. 

Para os obradoiros 
matemáticos, no 

tangram para crear 
unha figura grupal. 

Nas letras galegas 
para deseñar a 
nosa actuación. 

Para presentar a 
información sobre 
o proxecto. (1cada 
quince días mín.) 
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vez formados os 
equipos). 

(Para resolver 
preguntas sobre 
distintos temas 
e problemas de 
matemáticas) 

 

mín.) 

 

 

Realizo 
practicamente 
sempre o lapis 
ao centro 
despois da 
lectura 
compartida para 
comprobar o 
nivel de 
comprensión e 
para presentar 
preguntas que 
impliquen un 
razoamento e 
discusión grupal 
e que deste xeito 
vaian creando o 
seu propio 
coñecemento. (1 
cada quince 
días) 

 

 

 

Lapis ao centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizo 
practicamente 
sempre o lapis ao 
centro despois da 
lectura compartida 
para comprobar o 
nivel de 
comprensión e 
para presentar 
preguntas que 
impliquen un 
razoamento e 
discusión grupal e 
que deste xeito 
vaian creando o 
seu propio 
coñecemento. (1 
cada quince días 
mín.) 

Para reforzar 
conceptos. (1 no 
trimestre). 

 

 

Para contrastar a 
resolución de 
problemas en 
matemáticas (1 no 
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Xogo de palabras 

 

 

 

 

1,2,4 

trimestre) 

3º EP Folio xiratorio 

 

Lapis ao centro 

 

No 
desenvolvement

o de 
actividades, 

para responder 
preguntas (que 
esperades do 

curso), na 

Folio xiratorio 

 

Lapis ao centro 

 

No 
desenvolvement
o de actividades, 
para responder 
preguntas, na 
resolución e  

corrección de 
problemas 

Folio xiratorio 

 

Lapis ao centro 

 

No 
desenvolvemento 

de actividades, 
para responder 
preguntas,  na 
resolución e 

corrección de 
problemas 
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1,2,4 resolución de 
problemas  

1,2,4 1,2,4 

4º EP Folio xiratorio 

 

Lapis ao centro 

 

1,2,4 

No 
desenvolvement
o de actividades 

(sobre o patio) 

Folio xiratorio 

 

Lapis ao centro 

 

1,2,4 

No 
desenvolvement
o de actividades, 
para responder 
preguntas, na 
resolución e  

corrección de 
problemas 

Folio xiratorio 

 

Lapis ao centro 

 

1,2,4 

No 
desenvolvemento 

de actividades, 
para responder 
preguntas, na 
resolución e  

corrección de 
problemas 

5º EP       

6º EP Folio xiratorio 

 

 

 

 

Lectura compartida 

 

 

 

1,2,4 

 

 

Normalmente 
para recollida de 
ideas previas ao 
principio dunha 

unidade ou 
proxecto 

 

Con información 
nova que deben 
ler, entender e 

resumir 

 

Para correxir 
exercicios de 

lingua, ciencias 
e matemáticas 

 

Folio xiratorio 

 

 

 

 

Lectura compartida 

 

 

 

1,2,4 

 

 

Normalmente 
para recollida de 
ideas previas ao 
principio dunha 

unidade ou 
proxecto 

 

Con información 
nova que deben 
ler, entender e 

resumir 

 

Para correxir 
exercicios de 

lingua, ciencias e 
matemáticas 

 

Folio xiratorio 

 

 

 

 

Lectura 
compartida 

 

 

1,2,4 

 

 

Normalmente para 
recollida de ideas 

previas ao principio 
dunha unidade ou 

proxecto 

Con información 
nova que deben 
ler, entender e 

resumir 

Para correxir 
exercicios de 

lingua, ciencias e 
matemáticas 

Cando teñen que 
elaborar entre 

todos os membros 
do grupo un texto, 
sobre algo novo, 

ou un resumo 
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Lapis ao centro Cando teñen 
que elaborar 

entre todos os 
membros do 

grupo un texto, 
sobre algo novo, 

ou un resumo 
dunha 

actividade, libro, 
vídeo, etc. 

Lapis ao centro Cando teñen que 
elaborar entre 

todos os 
membros do 

grupo un texto, 
sobre algo novo, 

ou un resumo 
dunha 

actividade, libro, 
vídeo, etc. 

 

Lapis ao centro 

dunha actividade, 
libro, vídeo, etc. 

 
 
 
 
PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

NIVEL 1º TRIMESTRE Estrutura 2 TRIMESTRE Estrutura 3 TRIMESTRE Estrutura 

3 ANOS       

4 ANOS  Que sabemos sobre… 

 

Búsqueda de 
información 

Folio Xiratorio 

 

Parada de 3 
minutos 

Desenvolvemento 
do proxecto: 

As pirámides de 
Guiza 

Os faraóns e as 
raíñas 

Os xeroglíficos 

As momias 

 

 

Folio xiratorio 

 

 

 

Desenvolvemen
to do proxecto 

 

As casas 
africanas 

 

 

Os animais da 

 

 

 

Folio Xiratorio 

 

Lápices ao 
centro/ álbum de 
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O rei da sabana: o 
león 

 

 

 

Actividades de 
cociña e 

experimentos 
relacionados co 

proxecto 

 

 

 

Folio xiratorio/ 
lápices ao 

centro 

 

 

Lectura 
compartida/ 

Folio Xiratorio 

sabana 

 

 

 

Libro viaxeiro 

 

 

Actividades de 
cociña e 

experimentos 
relacionado co 

proxecto 

 

Avaliación do 
proxecto 

África 

cromos 

 

Folio xiratorio 

 

 

Lectura 
compartida/ 

Folio Xiratorio 

 

 

 

Xogo de Palabras 

5 ANOS Que sabemos sobre... Folio xiratorio.     

1º EP Que sabemos sobre… 

paises,cal nos gustaria 
visitar, que o distingue 

...  

Folio xiratorio 

 

Desenvolvemento 
do 

proxecto”Marabilla
s do mundo 
moderno” 

 

Lapis ao centro Desenvolvemen
to do 

proxecto”Marabi
llas do mundo 

moderno” 

 

Lapis ao centro 
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2º EP Que sabemos sobre un 
tema. 

 

 

Realizar unha 
actividade conxunta 

 

 

Busca de información 
coa tablet 

 

 

 

 

Lemos información e 
resolvemos cuestións. 

 

Folio xiratorio 

 

 

Folio xiratorio 

 

 

Folio xiratorio 
(tablet xiratoria) 

 

 

Lectura 
compartida e 

lapis ao centro. 

Desenvolvemento 
do proxecto 

Presentación de 
información 

 

 

 

Comprensión e 
razoamento 

Lectura 
compartida 

 

 

 

 

 

Lapis ao centro 

Desenvolvemen
to do proxecto 

Presentación de 
información 

 

 

 

Comprensión e 
razoamento 

 

 

Que 
aprendemos 
sobre o tema? 

 

 

Afianzar 
conceptos dos 
traballados. 

Lectura 
compartida 

 

 

 

 

 

Lapis ao centro 

 

 

 

Folio xiratorio 

 

 

Xogo de palabras 
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3º EP  

 

Como facer un patio 

Folio xiratorio 

combinado con 
Grupo nominal. 

Lectura 
compartida. 

Desenvolvemento 
do proxecto: O 
Patio de Lecer 

Folio xiratorio 

combinado con 
Grupo nominal. 

Lectura 
compartida 

Presentación do 
proxecto ao 
terceiro ciclo 

Folio xiratorio 

combinado con 
Grupo nominal. 

Lectura 
compartida 

4º EP 

5º EP       

6º EP Que sabemos sobre 

“Países de Europa” 

Que queremos ou 
debemos saber sobre 

 

Organizar ideas para 
facer unha ficha coas 
informacións que imos 

buscar 

 

 

Búsqueda de 
información 

Organización da 
información nun power 

point 

 

Exposición do traballo 
aos compañeiros na 

Folio xiratorio 

Folio xiratorio 

 

 

 

Grupo nominal 

 

 

 

Lectura 
compartida 

lapis ao centro e 
folio xiratorio 
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clase 

 

Como expoñelo na 
biblioteca? 

“Pasapalabra” 

 

Organizar as preguntas 
e a escenificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chuvia de 
ideas, e grupo 
nominal 

 

Reparto de 
letras, casting 
de 
coñecementos, 
etc. 

 
 
 

En Vincios, a 27 de xuño de 2019 
 
 
 
 
 

Comisión de Aprendizaxe Cooperativa (CAAC) 
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