
 AS ABELLAS
E 

O MEL 



● Proxecto multidisciplinar.

● Traballado en todos os cursos de educación primaria, adaptándoo

ao nivel adecuado de cada grupo.

● Implicación e colaboración de todo o profesorado.

● Participación activa de todo o alumnado e profesorado do centro.

● Colaboración de gran parte das familias para o desenvolvemento

do mismo.

1.- CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO



2.- DESCRICIÓN DO PROXECTO

● Temas relacionados co mundo das abellas.

● Vocabulario específico.

● Material específico empregado polos/-as abelleiros/-as.

● Produtos derivados das abellas.

● Usos dos produtos estudados anteriormente.

● Hábitat adecuado para a cría das abellas.

● Utilidade e importancia das abellas para a vida no planeta.

● Coidado das abellas e as súas colmeas.

● Posibles enfermidades das abellas e remedios para a 

súa curación.



3.- METODOLOXÍA

Para a realización deste proxecto empregouse unha

metodoloxía construtivista, proactiva e lúdica; baseada nunha

educación colaborativa e cooperativa para favorecer a

aprendizaxe dos conceptos previstos dun xeito significativo e

divertido, partindo dos coñecementos que xa posúe o

alumnado, e engadindo algúns novos, implicando a toda a

comunidad educativa e deste xeito acadar os resultados

desexados.



4.- RECURSOS EMPREGADOS

MATERIAIS

● Diversos trebellos da apicultura

● Documentación impresa

       - Material bibliográfico

       - Fotografías

● Produtos fabricados polas abellas

● Soporte e material informático

HUMANOS

● Alumnado do CEP Carlos Casares

● Mestras do CEP Carlos Casares

● Familias do alumnado

● D.Tomás Rivero, experto abelleiro

● “MEL DE GALICIA” asociación

dedicada á difusión e á produción

do mel.



5.- OBXECTIVOS XERAIS

● Empregar a lingua galega eficazmente na actividade escolar tanto para

buscar, recoller, seleccionar e procesar a información, como para

escribir textos propios no ámbito escolar.

● Valorar e apreciar a lingua Galega como a lingua propia, como

mostra de identidade de Galicia  e recoñecer a existencia da

diversidade lingüística como feito cultural enriquecedor.
● Comprender e expresarse por escrito de xeito correcto nos diferentes

contextos da actividade social e cultural cotiá.

● Coñecer e empregar, produtivamente, o vocabulario básico.

● Valorar a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e

pluricultural de España e Europa.

Coas actividades comúns realizadas en todos os cursos de Ed. Primaria,
preténdese:



Tamén 
traballamos 
por cursos



6.- 1er e 2º CURSO DE ED. PRIMARIA
Educación artística. Plástica

● Explorar e coñecer materiais e instrumentos diversos e adquirir códigos e

técnicas específicas das distintas linguaxes artísticas para empregalos

con fines expresivos e comunicativos.

● Valorar e compartir manifestacións artísticas do patrimonio cultural

galego, apreciando a súa r iqueza e a súa diversidade e

comprometéndose na súa defensa,  conservación e difusión.

● Valorar na contorna próxima as intervencións artísticas precisas para

crear espacios estéticamente agradables que contribúan a mellorar a

calidade de vida.



5.- 3er e 4º CURSO DE ED. PRIMARIA

MATEMÁTICAS

● Desenvolver hábitos de traballo individual e en
equipo, de esforzo e de responsabilidade no
estudo, así como actitudes de curiosidade,
interese e creatividade na aprendizaxe.

● Traballar os corpos xeométricos.
● Identificar as aristas, vértices e caras nos corpos

xeométricos.
● Traballar as habilidades plásticas e manuales.
● Transferir coñecementos da vida diaria aos

conceptos matemáticos.
● Valorar o traballo en equipo.
● Aprender a const ru í r favos de fo rma

colaborativa. 
● Recoller y clasificar datos de manera cualitativa

e cuantitativa.

EDUCACIÓN FÍSICA
● Empregar habilidades e destrezas básicas nos

xogos.
● Coñecer distintos xogos populares empleando 

cancións da contorna do alumnado.
● O xogo e o deporte como elementos da

realidade social. Coñecemento e práctica de
xogos tradicionais de Galicia.

CIENCIAS NATURAIS

● Identificación de animais e plantas como seres
vivos.

● Clasificación de animais vertebrados e
invertebrados a partir de características
observables.

● Valoración dea biodiversidad e interese pola
súa conservación.



7.- 5º e 6º CURSO DE ED. PRIMARIA

INFORMÁTICA E TECNOLOXÍA
● Uso progresivo e autónomo das TICs para

buscar a información, o tratamento de
textos e a realización de presentacións.

● Coidar a presentación dos traballos escritos
en cualquera soporte e valorar a lingua
escrita como medio de comunicación.

● Empregar os medios audiovisuales e as
novas tecnoloxías para o tratamento das
imáxenes, o deseño,a animación e a
difusión dos traballos elaborados.

● Indagar sobre o uso artístico dos medios
audiovisuais e tecnolóxicos para o traballo
con fotografías.

● Empregar as T ICs como fonte de
información e de documentación para a
creación das producións propias.

MATEMÁTICAS
● Recoñecer e diferenciar os distintos tipos de

figuras planas e polígonos regulares.
● Empregar as nocións xeométricas dos

paralelismos, da perpendicularidade, da
xeometría e da superficie, para describir e
comprender situacións da vida cotiá.

CIENCIAS NATURAIS E SOCIAIS
● Coñecer diferentes niveis de clasificación

dos seres vivos, atendendo ás súas
características e tipos.

● Di fe renc ia r as ca rac te r í s t i cas dos
ecosistemas empregando diversas fontes de
información.

● Mostrar interese pola rigurosidade e adquirir
hábitos de respecto e de coidado cara os
seres vivos.

● Entender as distintos xeitos de organización
nunha sociedade plural.



  ESTAS SON 

AS ACTIVIDADES DO 

   NOSO TRABALLO...



Murais para los
corredores da escuela

Actividades manipulativas



Proxecto sobre a vida 
das abellas

(preme na imaxe)

Manualidades Guión da exposición
(preme na imaxe)

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/node/531
http://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/node/532


Redaccións e receitas de cociña

Vídeos do vocabulario relacionado co mundo apícola

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogfollasnovas


Redaccións e receitas de cociña

Vídeos do vocabulario relacionado co mundo apícola

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/blogfollasnovas


 TODOS XUNTOS/AS

 FIXEMOS...



Asistimos a charlas con expertos abelleiros

Decoramos cabazas para o Samaín

Fomos de excursión a unha cidade das abellas



PARA CONSEGUIR...



UNHA GRAN EXPOSICIÓN

O CALENDARIO 2018
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