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Miño é unha vila en constante crecemento. Dato reflictido no 

aumento de matrícula constante nos últimos anos e que tamén 

ocurriu neste curso escolar. Hai moito movemento, non só a 

principios de curso senón tamén no medio do curso escolar. 

Moita da matrícula nova de este curso corresponde e 

alumnado procedente doutros países co cal non teñen 

vinculación ningunha co galego. O obxectivo primordial de este 

equipo é achegar aos rapaces o máximo posible a nosa língua, 

non so a través de actividades propostas por este equipo se 

nón que os diferentes equipos de dinamización empreguen a 

nosa língua para difundir os seus traballos. 

Outro dato importante a ter en conta é a cantidade de 

alumnado que temos e das diferentes etapas que teñen ritmos 

diferentes.  

PLAN ANUAL DE LECTURA. 

O PAL forma parte importante como difusor da lingua galega 

no centro desenvolverase dentro e fóra das aulas coa 

realización de actividades relacionadas con temas curriculares 

e transversais, que se levan a cabo por niveis e/ou materias 

ou, de xeito colectivo, nas tres etapas educativas. A 

BIBLIOTECA, xunto coas outras equipas de dinamización e 

xestión (Dirección, EDLG, Actividades Extraescolares e TICs) 

traballan de xeito conxunto para coordinar todas as accións e 

facilitar a realización dos proxectos. As liñas de actuación que 

definen este plan de lectura son as seguintes: 

As ACTIVIDADES DE LECTURA E ESCRITURA CREATIVA E 

CIENTÍFICA en linga galega que establecen as diferentes 

programacións de aula segundo as especificacións do 

PROXECTO LECTOR DE CENTRO, así como aquelas que se 

realizan grazas aos programas BIBLIOTECA CREATIVA e 



VOLUNTARIADO DE LECTURA A e VOLUNTARIADO NA 

BIBLIOTECA ESCOLAR no que participan alumnos de 5º e 6º 

de EP e de todos os niveis da ESO. 

A HORA DE LER, que conta con 20 minutos diarios de lectura 

para o lecer nas aulas de EI e EP, establecidos dentro do 

horario escolar. Na ESO facemos unha lectura diaria en ciclos 

de seis semanas, alternando a sesión de lectura 

semanalmente para que afecte por igual a todas as materias. 

As MOCHILAS VIAXEIRAS e os CADERNOS VIAXEIROS que 

saen das aulas de Educación Infantil e 1º ciclo de Primaria, así 

como das aulas de inglés de 4º, 5º e 6º de EP, para que os 

nenos poidan compartir a lectura coas súas familias durante 

unha semana e deixen constancia das súas impresións nuns 

cadernos que forman parte da sección AS NOSAS 

CREACIÓNS da biblioteca escolar. 

 

DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 

 

Visionado nas aulas da curtametraxe “A porta violeta” , 

baseada no relato gañador do concurso da Deputación 

“Suprime o control” no curso 2017-2018 realizado por unha 

alumna do noso centro. Realización e exposición de pósters e 

outros documentos contra a violencia de xénero. Distribución 

dunha etiqueta co lema de Tererai Trent “Cando as mulleres 

espertan, as montañas móvense” e acto colectivo no patio: 

minuto de silencio e lectura dun manifesto contra a violencia de 

xénero. 

 

 



MAGOSTO 

Festa tradicional e festiva en onde, un ano máis nos xuntamos 

todas a etapas a festexar. Comemos castañas e cantamos 

cancións tradicionais. Fixemos murais e decoramos o colexio. 

 

 

SAMAIN 

Este ano celebramos o segundo “2º certame de contos e 

debuxos de terror” Os alumnxs de infantil primeiro participaban 

na categoría de debuxos e o resto de alumnado de primaria e 

secundaria participaban na modalidade de contos de terror por 

idades. 

O equipo de EDLG seleccionou os catro mellores por 

modalidade, colgámolos no taboleiro sen nome e os alumnos, 

en quendas, foron lelos e votar aos seus preferidos. Así pois, 

os gañadores os elixiron eles mesmos. 

Unha vez feito o reconto, os máis votados foron expostos no 

taboleiro e os contos foron lidos na radio do centro. 

Asemade no taboleiro do EDLG colgouse información 

relacionada. 

 

NADAL 

Participación na actividade “A ábore dos desexos”, realizando 

etiquetas para colgar as nosas peticións para o ano novo. 

Decoración da porta da aula con motivos invernais navideños. 

Realización de postais navideñas consultando titoriais en 



internet. Carta aos Reis magos, utilizando ademáis da escritura 

convencional, sistemas alternativos coma os pictogramas. 

 

DÍA DA PAZ 

O día da Paz traballouse dentro das aulas, murais, debuxos e 

pombas foron expostas por todo o centro. Despois baixamos 

todos xuntos celebrar o día da paz e cantar unha canción 

proposta polo equipo de extraescolares. 

 

 

DÍA DE ROSALÍA 

 

O EDLG propuxo celebrar o día de Rosalía en todo o centro. 

Debido a que este centro é moi grande e temos moitas 

celebracións o claustro deciciu que a celebración sería dentro 

das aulas quedando como segue: 

 - 

-1º da ESO preparou unha breve introdución sobre a súa 

biografía e tamén un recital dun dos poemas máis relevantes 

que recitou en EI e 1º,2º e 3º de EP. 

 

- -Desde a etapa de primaria proponse a semana de 

Rosalía de Castro. Traballaran a Rosalía ata o día da 

muller traballadora enfocando así a dita escritora como 

muller traballadora a través dos seus poemas. Nesa búsqueda 



os rapaces Terán que atopar nos seus poemas algún 

cuxa temática reflicta o devenir de Rosalía como muller 

traballadora. Tecín soia, será pois, obxecto de traballo de 

diferentes niveis e cada un o enfocará dependendo do 

nivel dos rapaces. 

 

- - No primeiro ciclo traballaremos a Rosalía en varios 

idiomas, desde o castelán, galego ata o inglés. O 

departamento de Francés  e de inglés de secundaria  

involuncrarase na tradución e lectura aos máis pequenos 

do poema “ Adiós Ríos, Adiós fontes” , e o departamento 

de PT unirase con pictogramas debido a diversidade que 

temos nas aulas. Con todo elaboraremos un mural que 

será exposto no taboleiro do centro. Farase recitaxe polas 

aulas dos máis pequenos. 

 

- - O departamento de Historia de Secundaria elaborará un 

panel informativo cunha linea do tempo sobre vida e obra 

de Rosalía que será exposto para que unha vez 

rematado, pase polo mesmo os distintos cursos para lelo. 

 

-  

- A etapa de infantil  elaborarán un mural. Partindo de 

varios poemas cada clase escollerá unha estrofa. Ditas 

estrofas serán elaboradas con distintas técnicas e 

decoradas con flores de inverno. 

- Os alumnos da aula específica prepararon un rap sobre 

Rosalía, serigrafiando camisetas e gorras para a súa 

representación. 

- Libriños con poemas de Rosalía e con pictogramas . 

escritos e ilustrados polo alumnado de 6º EP. Déronselle 



ao alumnado de 6º de Infantil para material de aula. 

Realizouse presentación e recitado. 

- 3ª EP preparou unha actividade LIM sobre Rosalía 

colgada no blogue do curso 

- Así pois, todas as etapas do noso centro quedan  

incluidas neste proxecto. 

- Cada curso recibiu un agasallo de recordo sobre o día de 

Rosalía ( unha pegatina conmemorativa). Tamén o 

profesorado. 

 

Despois fixemos un calendario de exposición, dende os 

pequenos de EI ata 1º da ESO. Todos os cursos recibiron a 

alguén recitando e todos os alumnos foron a recitar a algún 

curso, establecendo así a  SEMANA DE ROSALIA. 

 

As exposicións foron un éxito. 

 

 

 

DÍA DA MULLER TRABALLADORA (8 DE MARZO) 

 

Decidimos traballar desde a semana de Rosalia ata o día da 

muller traballadora e ter a Rosalía como muller referente. 

Traballar a Rosalía de Castro como muller traballadora a través 

dos seus poemas.Os rapaces tiveron que facer unha búsqueda 

através dos seus poemas e buscar algún que fixera referencia 



ao tema traballado. Foron os alumnos dos cursos maiores os 

que fixeron a investigación. 

 Os alumnos da aula de educación específica Imprimiron  unha 

baralla con figuras femininas influíntes ao longo da historia. 

Contén un memory e unha carta por cada muller coa súa 

minibiografía. Fonte: peteandoqueesgerundio.wordpress.com. 

Contactouse cos creadores do blogue para que engadan 

algunha das figuras estudadas este curso (Wangari Maathai, 

Tererai Trent, Montserrat Anguiano…) e outras que non contén 

como Rosalía de Castro. 

Os alumnos de pedagoxía terapéutica buscaron información 

sobre curiosidades de Rosalía. Elaboraron un panel informativo 

que expuxeron no taboleiro de entrada 

 

DIA DO LIBRO 

 

O día do libro fixemos un intercambio de libros. Os alumnos 

interesados en facer o troco trouxeron un libro, que por idades 

foron depositando nunhas mesas habilitadas para tal fin no 

patio. O venres baixamos en quendas para facer o troco. 

 

LETRAS GALEGAS E MAIOS. 

Este ano nunha reunión previa ao antroido, parte do 

profesorado decidiron facer os Maios e o festival   das letras 

galegas todo xunto. 

MAIOS: Pedimos a participación das familias para traer flores e 

verde. O primeiro día da  semana baixaron as súas canda a 



estrutura do maio, en onde o profesorado comezou a súa 

construción. Finalizada a decoración situouse no lado do 

escenario para ser visto polas familias. 

O mestre de música cos alumnos de 6º preparou a danza  dos 

maios  e o canto dos maios que representaron ao final do 

festival das letras galegas. 

Familias e representantes legais foron invitados ao acto.   

-Realización do tradicional maio para presidir o festival das 

Letras Galegas, montaxe coa colaboración de varias 

profesoras de diferentes etapas.  

-Retirada do mesmo levando os restos para o composteiro 

recentemente adquirido e reciclaxe das laranxas utilizadas 

para ofrecer unha laranxada aos compañeiros a semana 

seguinte (o composteiro e a idea de reciclar e reutilizar para 

gardar a coherencia co proxecto Cubicaxe.gz desenvolvido 

este curso no centro, que pretende reducir a pegada ecolóxica 

na contorna. Os vasos de plástico gardáronse para lavalos e 

poder reutilizalos ou reciclalos en manualidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 



POEMIÑOS POLAS LETRAS 

 

Retomamos un ano máis a elaboración de poemas  que serán 

distribuidos polos comerciantes na semana das letras galegas. 

Temática, extensión e agrupamento libre( aínda que 

propoñemos que sexa por grupos mellor que individual). 

A maiores propoñemos un poema grupal que será exposto nas 

portas das aulas. 

Todos os poemas teñen que ir asinados e por suposto, en 

galego. 

Quedaría así: 

EI.  

Un poema por aula. 

EP. 

Agrupación libre por parte dos titores  e a maiores un poema 

grupal. 

ESO 

Organización a cargo dos profesores de Lingua galega. 

 

Todos os poemas se pasarán a unha plantilla en cor 

Este ano, a maiores, saimos a Miño cos rapaces de primaria 

para entregar os Poemiños aos comerciantes. 

Foron os nenos os que explicaron a mecánica aos 

comerciantes. Cómo se fixeron, cando os había que repartir... 



 

VOLUNTARIOS DE LECTURA 

 

Partimos da base que estamos  nun CPI en donde os Mestres 

de primaria vemos aos meniños medrar ata que en sexto de 

primaria marchan a outro edificio e os perdemos de vista. Este 

foi o inicio do nacemento do programa de lectura do 

voluntariado.  

Así elaboramos un proxecto de lectura en donde eles lles 

leerían aos rapaces máis pequenos.  

 E así comezou o proxecto. Reunímonos varias veces no seu 

recreo para organizarnos por grupos e cursos, cadaquen 

escolleu o recreo que prefería e en función do meu horario de 

clases e  viñan a leerlles aos máis pequeniños. 

Os pasos que demos foron os seguintes: 

Organización dos voluntarios. Cantos son. 

Distribución de voluntarios por cursos. 

 

Explicar que queremos deles, como e cando. 

Escoller os recreos de colaboración. 

Os primeiros días foron a escoller os libos á biblioteca, o cal 

supuxo un segundo grupo de traballo paralelo. 

ORGANIZACIÓN DA BIBIOTECA: 

Os nenos en grupos de catro cun voluntario ían á biblioteca a 

escoller os libros que querían que lles lerán. Antes de escoller 

os libros temos que saber qué propostas hai na biblioteca. Así 



botamos varias sesións, aquí entraron en xogo os volunarios 

indicando donde estaban os libros indicados para a súa idade. 

 

E establecemos as reglas conxuntas de traballo. 

- En cada sesión viñan os voluntarios , facíamos grupos e 

íamos a biblioteca a ver que libros había para ler. 

- Asi estivemos varias sesión. 

- Despois os voluntarios collian da biblioteca os libros para 

ser lidos na sesión correspondiente, indicando en que 

estante estaba por se algún neno quería levalo para casa.     

( Nun porcentaxe moi alto o libro leído era levado para 

casa por os nenos) 

- En outra sesión liamos empregando a biblioteca de aula 

para dar valor aos libros que tiñan nas aulas sen facer 

uso de eles. 

Precisamos aa colaboración da biblioteca para escoller os 

libros e propoñer aos nenos as lecturas disponibles. 

 

Outro obxectivo marcado foi a facilitación do empréstimo de 

libros. O voluntario co seu  grupo de pequenos axudaba a 

escoller o libro máis axeitado ao seu nivel, xa que estes nenos, 

estamos falando de nenos de 1º,2º e 3º, moitas veces se 

deixan guiar pola portada en lugar de por os contidos axeitados 

para o seu nivel. 

-En outras sesións, os voluntarios axudaban a escoller o libro 

para ler na biblioteca en silencio aprendendo de este xeito as 

normas de funcionamento das bibliotecas. O traballo e a 

lectura en silencio. 



Cabe salientar que os voluntarios son nenos de primeiro da 

ESO que nos seus recreos viñan a ler aos máis pequenos 

empregando o seu tempo en axudar aos demais, que dito sea 

de paso é a función dun voluntario. 

O resultado final foi marabilloso destacando a implicación e 

autonomía de moitos de eles que en ocasións viñan cando non 

lles tocaba. 

Tentaremos seguir motivando aos alumnos para se convertir 

en voluntarios futuros, así como ampliar os proxectos a facer 

con eles.(lecturas gravadas, libros levados ás aulas…etc)  

 

Dia do peón 

É moi importante na nosa cultura non perder os xogos 

tradicionais é por elo que cada ano adicamos unha xornada a 

celebrar o día do peón. Varios mestres ensinan aos rapaces  a 

técnica do baile e desfrutamos escoitando historias de antes. 

 

 

Arbores do colexio 

Os alumnos de cuarto fixeron un traballo sobre as árbores que temos 

no colexio. 

Buscaron información sobre as especies, plasmaronno nun traballo 

que eles mesmos ensinaron aos seus compañeiros convertíndose así 

en mestres por un día. Con todos os traballos fixemos libros para 

cada clase que quedarán de biblioteca de aula e tamén unha 



exposición que pode ser apreciada por todos os alumnos do 

centro. 

O galego do mes 

Este é o segundo ano que facemos esta actividade. Consiste 

en premiar cun pequeno agasallo e recoñecemento dentro da 

aula a aqueles rapaces que máis empreguen a nosa língua. 

Potenciando así o seu uso. 

Este ano metimos algún cambio e sacamos algunha 

conclusión: 

- O alumnado de 6º EI quixo participar este ano neste 

proxecto. Consideramos importantísimo este traballo 

desde as idades máis temperás, tendo en conta o entorno 

castelanizante do noso centro. 

-  Os cursos que lle dedicaron máis tempo o curso pasado 

son os que mellores resultados obtiveron este curso. 

- -Os cursos en donde os Mestres apenas empregan a 

nosa língua foi en donde menos repercusión tivo esta 

actividade. 

- -Os cursos máis altos foron os máis difíciles de motivar, 

se en algún caso abandonaron o proxecto. 

- Conclusión: Canto máis pequenos empecemos a traballar 

con eles mellor. 

  

CUBICAXE.GZ 

- Este curso parte do grupo de EDLG colaborou co 

proxecto Cubicaxe relacionado coa reutilización, redución 

e reciclaxe básicamente dos plásticos. Os comunicados, 

blogues e demais foron sempre na nosa língua. 



 

 

- O noso proxecto radiofónico RADIO MIÑOCA que 

funciona desde hai varios cursos apoiado por alumnos de 

diversos niveis, especialmente os dos grupos específicos 

ou de apoio 

-  

- Contacontos para os alumnos e alumnas de Educación 

Infantil, lecturas que promoven a igualdade (tanto de 

xénero como igualdade en xeral), o traballo cooperativo e 

a inclusión. “O coello branco”, “Até as princesas botan 

peidos”, “A que sabe a lúa?” Os alumnos e alumnas da 

aula específica entran nas clases de E.I. en horario a 

convir coas mestras. Segundo e terceiro trimestre. 

Guiados pola titora, escenifican con signos convencionais 

e/ou intuitivos e sons ou onomatopeas ensaiados unha 

versión sinxela da historia, facendo partícipes aos 

receptores, repetindo e ensinándolles os signos e sons. 

Prepárase consultando os propios libros e outras versións 

existentes na internet, contadas por nenos ou adultos. 

-  

- -Colaboración con quinto de primaria no proxecto 

“Meteorólogos por un día” Creamos os pictogramas que 

eles utilizaron no proxecto, para o que consultamos na 

Internet diversos programas e páxinas coa predición 

meteorolóxica. Buscamos vocabulario no dicionario e 

creamos un texto para presentar os pictogramas aos 

compañeiros e compañeiras. A nosa continuación do 

proxecto foi a creación dun vídeo coa predición 

meteorolóxica para as vacacións de semana santa, que 



lles presentamos nas súas aulas, coma un programa de 

verdade. 

Obradoiro de cociña 

 

As receitas elaboradas no noso obradoiro de cociña pola 

aula específica escribímolas unha vez feitas, tanto en 

escritura convencional coma con pictogramas. Ao final de 

curso fixemos unha visita guiada aos compañeiros dos 

grupos aos que están adscritos os alumnos, explicando 

todo o traballo que realizamos. 

 

 

Mestre por un día 

- O obxectivo desta actividade era que preparasen un 

traballo baseado nos seus centros de interese en galego. 

Tiñan que buscar a información e facer un traballo. O 

obxectivo  da actividades era facerlles ver aos rapaces 

que todos podemos ensinar aos demais os nosos 

coñecementos, convertíndonos en mestres por un día e, 

ao mesmo tempo, facémolos sentir especiais traballando 

a súa autoestima. 

- Os traballos foron expostos no taboleiroe tamén en outras 

clases. 

 

 

 

 

 



 

PROXECTO AUDIO-LIBROS E CÓDIGO QR 

Contextualización do proxecto: 

Revisando os títulos máis lidos da biblioteca observamos que a 

maior parte deles eran en castelán así que decidimos intentar 

incrementar o s libros lidos en galego usando varias vías. 

Dividimos por niveis os libros e os repartimos entre o alumnado 

dos cursos elixidos. 

-Cada grupo de nenos, (3 ou 4) preparaban ese libro lendo en 

voz alta a parte que lle toca a cada un. Despois ensinámoslles 

o mecanismo de gravación.  

- Levamos a cada grupo á radio e alí gravamos o conto. 

Neste proceso están involucrados os alumnos de 6º que xa 

son quen de gravar aos máis pequenos. 

Unha vez que o libro está gravado subimos ese audio a un 

soundcloud e copiamos a URL nunha páxina que xenera  

automáticamente un código QR. 

Así, convertemos aos libros en audio- libros escaneando os 

códigos QR. 

A continuación estes libros serán distribuídos polas aulas para 

que os nenos os podan levar para casa e que as súas familias 

sean que de escoitalos. 

Periódicamente o libros serán cambiados de aulas ou expostos 

na biblioteca para que un maior número de nenos accedan a 

eles. 



Entendemos que de este xeito fomentamos a lectura en 

galego. 

A maiores estamos en contacto cos seguintes colexios para 

facer un intercambio anual de audio-libros e en vindeiros anos 

intentar ampliar o proxecto a outros ámbitos da cultura galega. 

. 

- CRA de Bergondo ( intercambiarán con 1ºA) 

 

-CEIP MANUEL FRAGA IRIBARNE 

 

 


