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Introdución

Somos o IES de Mos, un Concello próximo a Vigo pero cuxa poboación é de ámbito rural e vive de costas ao 
mar. A pesar de estar tan próximo e ser un concello colindante con Redondela, formando os dous parte da área 
metropolitana de Vigo, os recursos e o ocio que o mar proporciona están moi alonxados da situación real na que vive o 
noso alumnado, polo que será este o motivo máis importante polo que este proxecto debe desenvolverse, xunto co 
aspecto multidisciplinar e a súa proxección práctica, como máis adiante veremos.

Non só somos veciños, senón que ademais debemos e podemos empregar os recursos que nos son próximos 
para tratar de relacionar a realidade próxima coa temática que os currículos das diferentes materias, sinaturas e ámbitos 
definen.

Neste caso empregaremos a Enseada de San Simón como núcleo temático do noso proxecto e levaremos a cabo
a experiencia co alumnado do Proxecto de Diversificación Curricular no segundo curso (equivalente ao 4º da ESO). Nel
participarán activamente o profesorado de: Ámbito científico-tecnolóxico, ámbito sociolingüístico, inglés e informática.
Por suposto sería impensable facelo sen empregar a biblioteca do centro.

Este proxecto desenvolverase no segundo trimestre e con el trataremos de desenvolver  contidos e 
competencias para lograr que o noso alumnado reflexione sobre a relación que hai entre as diferentes materias, saberes e
como se interrelacionan unhas coas outras.

Propomos pois, un lugar próximo e coñecido, pero que garda misterios suficientes para que poidamos 
desentrañar dende moitos puntos de vista e que todos eles están relacionados cos contidos que se imparten na aula. Ao 
longo do trimestre iremos incluíndo o motivo principal deste proxecto nas nosas sesións e nos nosos exemplos diarios 
ao tempo que demandaremos do noso alumnado, unha investigación profunda do material bibliográfico relacionado co 
tema da nosa biblioteca.

Con esta metodoloxía de traballo trataremos de estimular a rapaces e rapazas que teñen moitas e moi variadas 
dificultades, procuraremos favorecer as súas propias capacidades e desenvolver máis aquelas nas que presenten 
carencias.

Temática da investigación proposta

Na enseada de San Simón dánse unha serie de circunstancias que a fan única: 

– A súa situación xeográfica, á xeoloxía da zona, a influenza da climatoloxía, todos estes factores fan deste 
lugar  unha zona digna de estudo.

– É, polo tanto un lugar no que a biodiversidade e o seu nivel de protección é especial.
–  A  pesca e a acuicultura son importantes recursos económicos pero así mesmo mantéñense artes de pesca 

tradicionais que fan que convivan nesta zona grandes barcos (que atracan e venden no porto de Vigo) e 
pequenas embarcacións  adicadas  a especies moi concretas que se seguen a comercializar nas lonxas de 
Cesantes e Arcade.

– Os mariñeiros e mariscadores están agrupados na Confraría de San Xoán de Redondela e isto tamén nos 
proporcionará recursos.

– O desenvolvemento de actividades deportivas, observación de aves e mamíferos mariños, fan deste lugar 
un recurso didáctico con áreas complementarias.

– A presenza dun museo do mar en Vigo e  o de Interpretación da Batalla de Rande  en Redondela.
– Tradicións como as procesións marítimas que se seguen a levar a cabo na zona ou as regatas de 

embarcacións tradicionais como traíñas ou bateis.
– A celebración de festas gastronómicas e relixiosas gardan  relación con toda esta actividade: festa da ostra 

en Arcade, festa do choco en Redondela, o San Carallas e a Coca en Redondela (na festividade do Corpus 
Christi).

– Todos estes recursos condicionaron a vida das persoas ao se desenvolver actividades económicas ao longo 
da historia, que configuraron os aspectos culturais e paisaxísticos do entorno:
– Dende a prehistoria coa presenza dos cuncheiros e tecnoloxía propia para a pesca e captura de 

especies nos diferentes castros da contorna.
– Pasando pola importancia  desta zona no Imperio Romano como se fai evidente na vila romana de 

Toralla ou nas salinas de Vigo.
– Na época medieval co castelo de Soutomaior e a súa influenza na comarca así como a importante 



presenza de distintas ordes relixiosas nas que destacaremos o Mosteiro de Poio e o Convento de Vila 
Vella.

– Muíños de mareas.
– Embarcadoiros de minerais.
– E xa, acercándonos ao noso tempo, co desenvolvemento  da industria conserveira cos cambios sociais 

que isto provocou.
– Na actualidade a situación desenvólvese en torno á industria do conxelado con Pescanova, Fandicosta 

ou Vieirasa; a industria conserveira que aínda perdura ou a innovadora industria das algas e o 
desenvolvemento de técnicas de acuicultura que se seguen a desenvolver.

– Conta, esta enseada, coas Illas de San Simón e San Antón nas que poderemos reflexionar sobre diferentes 
momentos históricos, literarios, económicos, políticos...Comezamos esta reflexión cos acontecementos 
que alí tiveron lugar  por orde cronolóxica:
– A súa situación e descrición xeográfica, acesos, e rehabilitación.
– O seu uso na prehistoria e a influencia da romanización.
– A súa integración no mundo feudal dependente de diferentes ordes relixiosas. 
– A influenza dos trobadores medievais.
– A súa época como lazareto.
– A súa relación coas colonias americanas.
– A acción do pirata Drake nas tensas relacións con Inglaterra.
– A batalla de Rande no 1702.
– A referencia na novela de Julio Verne: “20.000 leguas de viaxe submariño”.
– A súa importancia na Guerra Civil e post-guerra nos seus diferentes usos.
– A súa rehabilitación e usos culturais, de ocio e turísticos actuais.
– Os problemas de sostibilidade que presenta na actualidade.

- Destacar tamén a gran riqueza bibliográfica que temos sobre este espazo, xa que foi e é estudado dende 
tódolos aspectos científicos e culturais posibles.

Relación das tarefas máis importantes realizadas ao longo do proxecto polo alumnado

O noso proxecto tratará de que o alumnado desenvolva os esbozos que nos lle propoñamos, haberá momentos 
nos que sexamos o profesorado os que lles proporcionemos a información, momentos para satisfacer a súa curiosidade, 
e outros nos que sexan eles quen nos sorprendan:

a) A información que nos lles proporcionaremos:

No ámbito científico-tecnolóxico:
Contidos  relacionados coa ecoloxía:

. Definicións: ecoloxía, ecosistemas, biotopo, biocenose, nicho ecolóxico

. Biotopo e factores abióticos

. Biocenose: 
Sistemática e taxonomía
Relacións intra e interespecíficas

. Fluxo de enerxía e ciclos da materia

. O medio natural e adaptacións das especies a ese medio

. Cambios no medio natural, sucesión ecolóxica

Contidos relacionados cos procesos xeolóxicos externos:
. Definición de mineral e rocha
. Clasificación das rochas
. Rochas sedimentarias: litoxénese, meteorización, erosión, transporte e sedimentación
. Rochas metarmórficas: factores que inflúen e tipos de metamorfismo
. Rochas magmáticas: xeitos de arrefriamento
. Relación dos diferentes tipos de rochas  e dos procesos que sofren no ciclo que describen
. Xeomorfoloxía: axentes xeolóxicos externos e modelaxe de cada un deles
. Formas propias da  paisaxe granítica e calcárea.

Contidos relacionados coa historia do planeta e xeodinámica interna:
. Teorías sobre a orixe da vida
. Teorías sobre evolución das especies
. Modelos sobre a estrutura do interior do planeta
. Deriva continental e Tectónica de placas



. Deformación das rochas: pregos e fallas

. Métodos de datación 

. Idade do planeta e historia xeolóxica

No ámbito socio-lingüístico:
Aspectos Xeográficos:

– Definición de ría, enseada, illa e península. Relacionalos co aprendido na historia do planeta e da 
xeodinámica interna.

– Características climáticas e paisaxísticas da enseada.

Aspectos Históricos:
– Prehistoria: Concepto. Periodización. Primeiras culturas e asentamentos humanos no entorno a 

estudar. Relación destes co que coñecemos do resto de Europa.
– A chegada dos romanos: Romanización.
– A Idade Media: Concepto. Periodización: Alta, Plena e Baixa. Relacións feudais: Señores e 

campesiños. Cultura medieval: o papel da igrexa e o monacato. Camiños de peregrinación e 
trobadores.

– A Idade Moderna: Concepto. Periodización. Influencias do descubrimento de América. Monarquías 
autoritarias. Nacemento das primeiras industrias: Liño e millo. Guerra de Sucesión. Movementos 
culturais desta época: Renacemento e Barroco, relacionándoos cos monumentos do espazo a estudar.

– A Idade Contemporánea: Concepto e periodización. S. XIX: Guerra de Independencia, Crecemento 
demográfico e emigración, Revolución Agraria e Industrial. Século XX: Guerra Civil, exportación de 
minerais, modernización da industria pesqueira.

– Retos ante a globalización e a entrada de España na UE: Problemas ecolóxicos e de sostibilidade.

Aspectos lingüísticos e literarios.
– Definición de Lingua. Linguas da península. Plurilingüismo.
– Coñecer as influencias doutras linguas no galego.
– Como se constrúe un texto. Tipos de textos.
– Coherencia e cohesión textuais.
– A lingua galega na Idade Media.
– A lingua galega nos Séculos Escuros e o Rexurdimento.
– A lingua galega dende a Ilustración ata o 1900.
– A lingua galega na actualidade.
– Literatura popular de transmisión oral: A entrevista, o mundo do mar, a cultura inmaterial galego-

portuguesa.
– As pegadas da enseada nos documentos escritos: Trobadores medievais, estudos antropolóxicos, 

estudos históricos e xeográficos. (bibliografía anexa).
– Análise da toponimia: Buscar a través dela as pegadas dos diferentes usos dos lugares ao longo da 

historia.
– As pegadas da enseada nas obras artísticas gráficas. Granell.

En inglés: Utilizouse un texto adaptado da parte de “20 leguas de viaxe submariño” de Xulio Verne na que se adentra na
ría de Vigo ata a ponte de Rande para tentar acceder ao tesouro dos galeós alí afundidos. Realizamos un exercio de 
comprensión lectora en Inglés e con esa excusa leemos a continuación a obra de Xulio Verne adaptada o seu nivel.

En informática: Empregarase  este centro de interese para desenvolver técnicas activas de busca de información na rede 
e desenvolvemento de habilidades nos procesadores de textos, así como metodoloxías á hora de presentar a información
atopada. Neste aspecto usaremos os ordenadores da  biblioteca.

Pero, ademáis de contidos como tales temos que permitir que o noso alumnado acade o máximo 
desenvolvemento posible de todas as súas potencialidades.
Para tratar de acadar este fin con este tipo de alumnado prantexamos ter enconta:

a) A teoría das intelixencias múltiples de Gardner (1993). Segundo este autor, a intelixencia é a 
capacidade de resolver problemas e elaborar  produtos que sexan valiosos nunha ou máis culturas e ademais todos  
temos: intelixencia lóxico-matemática, lingüística, espacial, corporal-kinestésica, musical, intrapersoal, interpersoal e 
naturalista (e mesmo se está a engadir a intelixencia existencial) pero todos temos mesturas deste tipos de intelixencia e 
todas son igual de importantes e se poden desenvolver.



Temos en conta esta teoría porque con este tipo de alumnos e alumnas nos que  os xeitos de aprender tradicionais 
fracasaron  temos que deixar de insistir (na medida que sexa posible) nas mesmas metodoloxías e abrirnos a novas 
experiencias.

b) As competencias que debe ter desenvolvido unha persoa moza ao finalizar a ensinanza obrigatoria 
para poder lograr a súa realización persoal, exercer unha cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito 
satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da súa vida.

 Cada unha das nosas áreas, materias e ámbitos  debe contribuír ao desenvolvemento das competencias básicas e 
complementarse con medidas organizativas e funcionais do centro e da aula.
As competencias que pretendemos desenvolver e os diferentes aspectos a considerar son os seguintes:

– Competencia en comunicación lingüística.- Non so escoitarán aos profesores  falar en lingua galega e 
castelá e mesmo en inglés (o traballo co libro adaptado de 20.000 leguas de viaxe submariño...). Terán que
buscar información, interpretala, procesala para presentar e elaborar os diferentes traballos.
Pero, tan importante como a súa expresión escrita será a súa expresión oral xa que ao longo do proxecto 
terán que: expor o seu traballo trimestral bibliográfico, terán que manter conversas coas persoas 
implicadas na organización das saídas extraescolares (liña de autobús, axencia de viaxes, xerencia do 
castelo ...)  e oralmente levarán a cabo a tarefa resumo de todo o proxecto.

– Competencia matemática que é imprescindible en todas as facetas da vida. Precisarán resolver o 
financiamento da impresión do caderniño e mesmo das saídas. A interpretación de gráficas en diferentes 
aspectos do proxecto: desenvolvemento económico, demografía, liñas do tempo, estudo das mareas.

– Competencia no coñecemento e a interpretación co mundo físico, será esta o eixo principal do noso 
traballo: coñecer un lugar e “observalo” dende todas as caras do poliedro. Entender como se desenvolveu 
este lugar ao longo da historia e todas as interaccións que tiveron lugar e fixeron del o que é hoxe en día.

– Tratamento da información escrita e competencia dixital. A busca de información e o tratamento da mesma
será unha constante  necesidade para entregar as tarefas. Mesmo moitas destas tarefas terán soporte dixital 
ou suporán unha parte importante da mesma.

– Competencia social e cidadá. Para entender o que somos e por que somos así é importante coñecer de 
onde vimos e como chegamos ata este punto. Temos que entender por que as condicións laborais  actuais 
son como son, os motivos polos que os nosos poderes: lexislativo, executivo e xudicial funcionan, como o 
fan, como a participación cidadá é posible e cales son as canles que realmente son útiles.
No noso pequeno grupo é importante que aprendan a traballar en equipos para desenvolver habilidades 
sociais e capacidade cooperativa que lles permitan ser excelentes cidadáns e cidadás no futuro.

– Competencia cultural e artística. Valorar o que hai no noso medio, a importancia  que ten conservar, facer 
rehabilitacións, protexer o noso patrimonio. Por en valor toda esa riqueza, desfrutala e dala a coñecer.

– Competencia para aprender a aprender será a que pretendamos desenvolver para que toda esa información 
que lles proporcionemos e que eles poidan atopar sexa interiorizada e adquirida por todos e cada un dos 
nosos particulares alumnos e alumnas.

– Autonomía e iniciativa persoal. Todos e todas poderán expresar libremente o que aprenderon, como o 
aprenderon e canto aprenderon. Tendo en conta as diferentes intelixencias que presentan será mesmo 
enriquecedor ver os puntos fortes de cada un deles e, como neste momento a cohesión do grupo e o 
respecto entre eles está potenciado ao máximo (xa levan case dous anos xuntos e isto lévase traballado 
dende o principio). As tarefas finais deberían reflectir esa riqueza e potencialidades.

b) As pinceladas que deben provocar a súa curiosidade:

. Neste caso os profesores e profesoras prepararemos unha serie de presentacións coas que trataremos 
de relacionar  os contidos que xa traballamos co  tema que nos interesa desenvolver. 

Nestas sesións estaremos presentes as dúas profesoras do ámbito, a idea é que cando unha estea a explicar a 
outra poida relacionar  eses contidos cos propios do seu ámbito.
Os temas tratados serán:

• Ubicación xeográfica.
• Condicións e condicionantes xeolóxicas.
• Os Reinos dos que nos imos ocupar e recursos ou problemas que nos causan os seres vivos  dos 

grupos en que se subdividen estes Reinos.
• Xeitos de capturar a eses seres vivos: artes de pesca e marisqueo, técnicas de acuicultura.
• A importancia da Confraría de pescadores.
• Que facemos co que recollemos: recursos.
• Como procesamos o que recollemos: industria.
• Outros recursos: ocio, tradicións.
• Ocupación do espazo na Prehistoria e romanización.



• Dependencia dos señores feudais: Os mosteiros.
• O novo estatus de España tra-lo descubrimento de América: Cambios nas técnicas de navegación, 

cambios económicos e sociais. Os novos centros de poder. Organización das confrarías. Formas de 
pesca e procesamento do peixe. Muíños. A chegada dos cataláns.

• Nacemento da industria conserveira. Novas técnicas de pesca. Cambios nas embarcacións. 
• Guerra civil: Novos usos económicos dos portos: Emigración – Exportación de novas materias 

primas.

Estas presentacións farán referencia sempre a un “caderniño” (Ver anexos) do que falaremos máis adiante.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
  . No estudo de ecosistemas incluiremos a este grupo nunha saída que terá lugar nas mareas vivas do 

mes de febreiro con 4º ESO. 
Nesta saída levaremos a cabo un estudo o máis completo posible do ecosistema praia. Esta saída terá tres momentos:

1º) Unha fase previa ou de preparación na que, co referente dunha presentación se lles pode ir explicando a 
praia que van a visitar, o día e as previsións da marea, as zonas de mostraxe definidas na praia, os materiais que teñen 
que levar, repaso polo guión de traballo entregado, as diferentes observacións que teñen que levar a cabo, os materiais 
que teñen que recoller e como van levar a cabo o seu procesado...

2º) O día da propia saída na que, coa axuda dos profesores  acompañantes poderán levar a cabo todo o previsto.
3º) A posta en común. Antes de saír da praia agruparémonos todos e amosaremos a todos os compañeiros e 

compañeiras aquilo que nos sorprendeu e que recollemos.
No caso do grupo co que estamos a traballar, á volta iremos ao laboratorio para: observar as mostras  

recollidas, procesar as algas e as cunchas, identificar as especies que atopamos manexando as guías das que dispomos 
no centro.

. No estudo e procura da información relacionada coas materias do ámbito socio-lingüístico adicaremos varias 
sesións a traballar na biblioteca, do seguinte xeito:
1º.- Identificación de libros, guías e materiais que nos aporten a información que precisamos.
2º.- Ordenar a información atopada, así como facer un seguimento bibliográfico e demandando aqueles materiais cos 
que non contemos na biblioteca.
3º.- Solicitar o material preciso para telo na nosa biblioteca de aula.

. Todo o proxecto terá como actividade final unha saída didáctica  pola enseada na que se deberá visitar:
– As salinas de Vilaboa.
– O Castelo de Soutomaior.
– Visita pola Illa de San Simón.
– Asistir a unha poxa na lonxa de Cesantes.

A planificación, organización destas actividades extraescolares recaerá sobre o alumnado, iso si, coa axuda dos 
profesores e profesoras que estean implicados no proxecto.

c) Satisfacción desa curiosidade e orientacións para seguir coas enquisas:
Coas actividades descritas, o alumnado foi, sobre todo receptor de información.
Pero esta situación complementarase con  tarefas como as mencionadas e seguintes:

•  O traballo de iniciación á investigación que teñen que levar a cabo este trimestre no ámbito científico 
tecnolóxico versará sobre este tema (Ver anexos). Este traballo terá que ser presentado ante os seus 
compañeiros e a profesora de ámbito científico-tecnolóxico.

• O caderniño que terán que entregar debidamente cumprimentado cunha data límite. Este caderniño foi
elaborado polo profesorado de: ámbito socio-lingüístico, ámbito científico-tecnolóxico e inglés. A 
intención era recopilar actividades que servisen de repaso dos temas tratados nas sesións nas que 
interaccionamos as profesoras dos dous ámbitos. Ver anexos.

• A tarefa resumo da saída extraescolar  que terá unha parte “física” (soporte informático, presentación 
ou mural, ou soporte físico) e outra oral.

Recursos utilizados e fontes consultadas:
✗ Biblioteca.
✗ Aula de informática.
✗ Pizarra dixital.



✗ Bibliografía empregada e clasificada polo noso alumnado:
◦ VVAA: “As embarcacións tradicionais de Galicia”. Unidades didácticas do Museo do Pobo Galego, 1994.
◦ VVAA: “O medio Mariño”. Fichas didácticas do Museo do Pobo Galego, 1994.
◦ VVAA: “A construción das embarcacións tradicionais”. Unidades didácticas do Museo do Pobo Galego, 

1994.
◦ VVAA: “O medio mariño”. Enciclopedia Temática  Ilustrada. Tomo 1. Ed. A Nosa Terra.
◦ VVAA: “O recursos mariños” Enciclopedia Temática Ilustrada. Tomo 7. Ed. A Nosa Terra.
◦ VVAA: “A enerxía”. Enciclopedia Temática Ilustrada- Tomo 9. Ed. A Nosa Terra.
◦ VVAA: “Historia Ilustrada de Vigo”. Ed. Faro de Vigo e Concello de Vigo.
◦ Fernando Cabeza Quiles: “Os Nomes da Terra. Topónimos Galegos”. E. Toxosoutos.
◦ Fernando Cabezas Quiles: “Toponimia de Galicia. Guías A-Z”. Ed. Galaxia.
◦ Uxío Labarta: “A Galicia mariñeira”. Ed. Galaxia.
◦ VVAA: “Galicia: La historia es una Fiesta”. Ed. Xunta de Galicia.
◦ Xaquín Lorenzo: “Os oficios”. Ed. Galaxia.
◦ José Luís Sequeiros: “A despensa da Area”. Ed. Xerais.
◦ Luz Méndez Fernández: “¿Por que se chama así este sitio?”. Ed. Lea.
◦ Carmen Blanco Pardal e Carmen Robledo Muíña: “As Ermidas e o Mar. Letras Galegas 1998”. Ed. Xunta 

de Galicia.
◦ Varios Autores: “Pontenova. Revista de Novos Investigadores, nº 11”. Ed. Deputación de Pontevedra.
◦ Alicia Carrera Consultora Cultural S.L.: “Unidade didáctica Vigo. Vigo, a Cidade en Familia”. Ed. 

Concello de Vigo.

✗ Películas e documentais:
◦ Antonio Caeiro: “Tempos do wolframio”.
◦ Grupo de Acción Costeira da Ría de Pontevedra, 2007-2013:“Un mar de Mulleres”, 2011.
◦ Uqui Permui: “Doli, doli, doli...coas conserveiras”. 

✗ Guías:
▪ I Bárbara, J Cremades. Guía de las algas de Galicia. Casa de las Ciencias (Ayuntamiento de la 

Coruña). 1993
▪ J. Villoch. Guía Museos Científicos Coruñeses Mariscos de los mercados de Galicia. Ed. Vía Láctea. 

2001
▪ J Toman, J. Felix. Guía de Campo. Ed. Susaeta. 2003
▪ M. Chinery. Guía de Campo de los animales silvestres. Ed. Blume 1991
▪ C González, O García, L. Míguez. Algas mariñas de Galicia. Ed Xerais.1998
▪ E. Rolán, J Otero-Schmitt. Guía dos moluscos de Galicia. Ed Galaxia.1996
▪ C. Pérez Valcárcel. Guía dos microorganismos das augas continentais. Ed Baía. 2010
▪ J. Otero, P. Comesaña, M. Castro. Guía das macroalgas de Galicia. Ed. Baía 2002
▪ L. Míguez, C. González, O. García. Guía ecolóxica do litoral galego. Ed Xerais 1996
▪ Víctor Vaqueiro. Guía da Galiza Máxica. Ed. Galaxia, 1998.

◦ Bibliografía en lingua inglesa:
▪ Twenty Thousand Leagues Under the Sea (Dominoes Level 1 – Oxford Univ. Press)

Páxinas web:
http://www.w  ikipedia.  es
http://  Salvemosmonteferro.  org
http://  Greenpeace.  org
http://www.amullereomar.org/es/
http://www.uqui.net/es/proyectos/doli-doli-doli-coas-conserveiras-rexistro-de-traballo

Libros de texto das materias implicadas e do nivel educativo axeitado:
– Libro Ciencias Sociais de 4º da ESO. Ed. Consorcio Editorial Galego.
– Libro de Lingua e Literatura Galega de 3º da ESO. Ed. Xerais.
– Libro de Diversificación Curricular 2: Ámbito Lingüístico-Social. Ed.Xerais.
– Libro de Ciencias Sociais, Historia: “Novo Cabo Fisterra”. Ed.Vicens Vives.
– Folla I e II do mapa topográfico Nacional 1:25.000.



Implicación da comunidade educativa 

Neste proxecto, o  profesorado que traballará máis directamente son os dos ámbitos e o profesorado de inglés e
informática.

Pero en realidade hai máis persoas implicadas: 
– Na saída ao ecosistema os compañeiros de 4º de Bioloxía-Xeoloxía saben que os alumnos de 

Diversificación teñen outro tipo de tarefas no laboratorio que eles levarán a cabo de xeito opcional.
– Os profesores e profesoras que os acompañan á praia tamén están implicados.
– A organización da saída didáctica  implica coordinación co equipo directivo e podería ser que os 

profesores de Xeografía e Historia que imparten clases en 4º da ESO estean interesados en dito percorrido 
e, do mesmo xeito que o noso alumnado, tería que entregar o caderniño, ou ben preparar outro tipo de 
materiais para eses alumnos e alumnas.

– Persoal responsable da biblioteca, que nos asesorará na búsqueda de material existente no noso centro e 
tamén de manternos informados das actualizacións bibliográficas.

– As visitas á biblioteca, a aula con  pizarra dixital, ao laboratorio de bioloxía e ao de xeoloxía, e a aula de 
informática terán un peso fundamental.

Difusión dos traballos entre a comunidade educativa

Trataremos de facer visible ao resto do centro o noso traballo do seguinte xeito:
– Exposición dos materiais identificados  no laboratorio e recollidos na saída ao ecosistema praia.
– Na aula virtual e na páxina da biblioteca do centro poderemos pór as nosas presentacións, o caderniño, os 

traballos realizados polos alumnos e alumnas
– Na pantalla da entrada do centro poderemos pór as fotos das saídas didácticas.

Avaliación realizada en relación cos criterios de avaliación e as competencias básicas do currículo.

Para levar a cabo a avaliación deste proxecto teremos en conta os criterios de avaliación e os niveis de 
desenvolvemento das compentencias básicas que están presentes nas programacións didácticas de: ámbito socio-
lingüístico, ámbito científico-tecnolóxico, inglés e informática.

Dita avaliación terá as seguintes fases:
✔ Avaliación inicial. Será moi informal, cando comecemos  as presentacións interdisciplinares iremos 

facendo preguntas que nos darán pistas sobre os coñecementos que os nosos alumnos teñen da súa 
contorna e sobre as ideas previas dos contidos que imos desenvolver.

✔ Avaliación sumativa. Neste caso avaliaremos:
◦ Coñecementos propios de cada materia e ámbito de xeito individual e coa metodoloxía propia e 

característica de cada profesor:
▪ No ámbito científico-tecnolóxico:

– Como non temos libro de texto, a orde e a limpeza da libreta son fundamentais. Téñense 
en conta: os apuntes tomados, os exercicios feitos, os esquemas, os debuxos, ...

– Cada un dos temas de contidos terá unha proba control.
– O traballo bibliográfico trimestral tanto escrito como a súa exposición oral
– A tarefa resultante da saída e posterior traballo no laboratorio en ecoloxía
– A práctica de laboratorio cos minerais e as rochas.

▪ No ámbito socio-lingüístico:
• Empregamos diversos materiais bibliográficos que temos na biblioteca da aula. Nos 

libros de texto de referencia de diferentes editoriais para cumplimentar o guión-esquema
que recollerá o preciso para desenvolver o traballo do caderniño.

• O tratamento desta información nas libretas individuais serán puntuables.
• Haberá un control escrito por cada unha das materias do ámbito despois de rematados os

diferentes apartados.
• Tamén se puntuará toda aquela información a máis que o alumnado estea interesado en 

desenvolver.
▪ En inglés o  texto será un traballo máis de aula.
▪ En informática serán puntuados a través do caderniño e dos traballos trimestrais dos ámbitos.

◦ Tarefas procedentes  do traballo interdisciplinar:
- O caderniño das actividades interdisciplinares
 - A organización, planificación da saída á Enseada
- A exposición oral da saída extraescolar.



✔ Avaliación final:
Como xa temos avaliados ao noso alumnado agora sería importante avaliar o

proceso  ensinanza-aprendizaxe cunha enquisa para que os que participaron se poidan manifestar. O documento 
desa avaliación sería  tal e como se indica no Anexo II.

As respostas a  esta enquisa  resultaron sorprendentes. O que máis lles chamou a atención foi traballar 
con dúas profesoras ao mesmo tempo. O desenvolvemento do traballo no caderniño resultoulles un pouco denso
(pensaban que sería unha actividade máis lúdica e resultoulles moi teórica). En  xeral aprobaron o noso 
proxecto.

Así mesmo foi  interesante reunir a todos os profesores implicados (na sesión de avaliación foi o 
momento) e reflexionar conxuntamente sobre o resultado desta experiencia respostando a cuestións como:
- Vantaxes e inconvintes de traballar xuntos.
- Melloras para o alumnado.

                  - Repetirías a experiencia. Por que?.
                  - Engadirías a máis compañeiros? Cal che parece que é o número ideal de profesores para traballar xuntos?.

-  Como mellorarías o proxecto?.

As respostas a estas cuestións, en resumo foron: O xeito de traballar gustounos, atopamos edificante a 
interrelación entre nós, vemos que os alumnos aprenden doutro xeito...

Pero tamén hai cuestións que pretendemos mellorar (se é que temos oportunidade): 
- A temporalización debe mellorarse, tratar os temas relativos ás etapas históricas previas á contemporaneidade 
no primeiro trimestre, para poder desenvolver con máis tempo a etapa contemporánea pola súa complexidade. 
Ir cumprimentando os aspectos destas etapas no Caderniño nese momento.
- Diferenzar os conceptos de Ecoloxía e desenvolvelos no segundo trimestre, xusto antes da saída á praia.
- Mesmo poderiamos facer a saída  como actividade de motivación e non como resume do acontecido. O 
mesmo para a proxección das películas.

Función e participación da biblioteca escolar en todo o proceso:

Aprender na sociedade do coñecemento xa non é só memorizar datos ou procesos, é aprender a aprender, debemos ser 
parte das novas tecnoloxías e acurtar a brecha xeracional, doutra maneira non poderemos nunca ser guías activos nestes 
procesos de comunicación, de investigación ou retroalimentación. Nesta nova sociedade do coñecemento, o mestre xa 
non é fonte, xa que o coñecemento non é estático e as teorías avanzan. Necesitamos un período de axuste para dixerir 
estes cambios e adaptarnos a eles, pero debemos contaxiar aos demais para acelerar o proceso, cambiar os nosos 
esquemas como profesores. Non se trata de sabelotodo, non se trata de soamente ensinar habilidades: temos que 
converter a educación nun proceso integral de busca, experimentación e uso do coñecemento. A articulación de 
experiencias ALFIN (alfabetización informacional) na nosa praxe é a forma de ensinar á nova cidadanía a sobrevivir 
nunha sociedade que muta e se transforma. (Menéndez Prieto, 2012).

O Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares no que se integra a nosa Biblioteca desde o ano 2009 pon o acento na 
formación de lectores competentes pero tamén no desenvolvemento de competencias clave, especialmente a 
competencia informacional, unha das oito competencias que recolle a LOE. Favorecer a adquisición das competencias 
básicas do alumnado galego, contribuír ao éxito escolar e incentivar o uso das bibliotecas escolares por parte das 
comunidades educativas son obxectivos do Plan LIA desde 2010. Desde este marco a Biblioteca do IES de Mos 
colaborou na elaboración do presente proxecto en dous niveis
- Política documental. Selección de materiais de lectura, coordinación de itinerarios de lectura, provisión de recursos.
- Actividades xerais. Exposicións. Saídas e visitas. Creación de carteis.

A Biblioteca deseñou para este proxecto actividades en torno a tres ámbitos de actuación: lectura, información e 
aprendizaxe e cultura.

2.1 Lectura
• Elaboración dunha guía de lectura orientada a 4º de ESO co denominador común da ría de Vigo. O 

alumnado pedía consello acerca da obra que máis se axeitara aos seus intereses
2.2 Información

• Referencias bibliográficas, multimedia e dixitais: música de Carlos Núñez, película baseada en O 
lapis do carpinteiro…

2.3 Aprendizaxe e cultura
• Exposicións sobre certos núcleos de cultura na biblioteca: a figura de Xulio Verne; os galeóns de 

Rande; os romanos na ría de Vigo; e os hipocampos.



• Colaboración na saída didáctica “Batalla de Rande”.
• Encontro  co escritor Pedro Feijoo quen nos falou da súa obra “Os fillos do mar” o día 1 de abril do 

2014

Relación de obras na nosa biblioteca coas que podes aprender máis sobre a enseada de San Simón, a ría de 
Vigo e outros temas relacionados.

Título Autor Editorial Nº de exempl.

Amor de serea Jaureguízar Edicións Xerais 2

A coroa de Napoleón Jaureguízar Edicións Xerais 3

Corazón de chocolate Jaureguízar Edicións Xerais 3

Noite de voraces sombras Agustín Fernández Paz Edicións Xerais 3

Os fillos do mar Pedro Feijoo Edicións Xerais 5

Diccionario dos seres míticos galegos Xoán R. Cuba e outros Edicións Xerais 1

Vinte mil leguas baixo dos maresr Jules Verne Ir Indo 1

Un home de Vilameán Xoán Bernárdez Vilar Edicións Xerais 3

O lapis do carpinteiro Manuel Rivas Edicións Xerais 4

A vida das mulleres na Galicia 

medieval
Mª Carmen Pallarés USC 1

A loita continúa Claudio Rodríguez Fer Xerais 1

A praia dos afogados Domingo Villar Galaxia 4


