
IES Plurilingüe Pintor Colmeiro 

Historia do Mundo Contemporáneo  

1 
 

Proxecto de investigación 

Formamos parte da II Guerra Mundial ? 

 Tras organizarvos en grupos de 3, debedes realizar un proxecto de investigación 

con fontes orais. 

 Este proxecto consiste en que faledes cos vosos avós, veciños, ou maiores que 

viviran durante a II Guerra Mundial (1939-1945) na Comarca do Deza e que teñan 

información sobre:  

- As minas da Brea (Fontao) 

- O estraperlo do wolfram 

- Os presos políticos 

- A guerrilla (os fuxidos)  

No caso de que vos sexa imposible profundizar nos temas propostos 

anteriormente, tamén podedes tratar os seguintes:  

- A vida na posguerra española  

- A represión franquista 

Para isto, tedes que realizar varias entrevistas e gravalas en audio ou en video 

(se o entrevistado/a o permite). Lembrade realizalas nun lugar onde non haxa ruído e 

deixade falar ao entrevistado, dado que as anécdotas sempre son de moito proveito.  

Non esquezades cubrir unha ficha do entrevistado/a (antes de realizar a 

entrevista), onde sinaledes os seguintes datos:  

- Data de nacemento 

- Lugar de orixe 

- Profesión  

- Idade 

- Observacións 

Posteriormente, teredes que realizar unha breve exposición na aula, duns 5-10 

minutos, onde relatedes a experiencia do voso traballo e na que interveñan tódolos 

integrantes do grupo. Podedes acompañarvos dunha presentación en formato Power 

Point ou Prezi.  
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Data límite de entrega das entrevistas: 2 de maio 

Data de exposición na aula: 2 e 3 de maio.  

Puntuación: 20% na nota trimestral.  

A continuación, douvos unha serie de recursos que vos poden servir como 

referencia do contexto histórico. 

Recursos 

- http://museomineriafontao.es/museo/index.html  

 

- OTERO CEPEDA, Encarna: A luz do negro [Video-DVD]: o volframio da Brea 

e o poboado do Fontao: memorias de vida en vivo. Santiago de Compostela, 

Consello da Cultura Galega, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=bmsF5ftanFQ&t=1s 

 

- CAEIRO,A.: A memoria nos tempos do volfram [Video-DVD]. A Coruña, Buxo 

Producións, 2004.   https://www.youtube.com/watch?v=Gqj7AcPI6xk&t=425s   
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RÚBRICA 

 Excelente Ben Regular Mal 

Exposición 

oral 

Coñece 

perfectamente o 

tema do que fala 

e faino de forma 

alta, clara e 

amena, fiando as 

ideas sen 

necesidade de ler 

a presentación. 

Coñece 

bastante ben o 

tema e enlaza 

as ideas, aínda 

que necesita 

consultar e ler 

a presentación. 

A exposición é 

clara e amena.  

Coñece pouco o 

tema, recorrendo 

en numerosas 

ocasións á 

lectura. O 

discurso está 

entrecortado e 

fala baixo.  

Le sempre a 

presentación e case 

non coñece o tema 

do que fala. A 

exposición é 

monótona e 

confusa, sen 

expresividade e coa 

voz entrecortada.  

Contidos Inclúe os temas 

en profundidade 

con detalles e 

exemplos. O 

coñecemento do 

tema é excelente.  

Desenvolve os 

temas de 

forma correcta, 

pero non moi 

ampla. O 

contido é bo.  

Inclúe só 

información 

básica, sen 

detalles nin 

exemplos.  

 O contido é 

mínimo, hai erros 

nas informacións.  

Aplicación 

dos 

coñecementos 

Aparecen ideas 

propias, son 

capaces de 

comparar e 

avaliar, aplicando 

coñecementos a 

novos contidos.  

Son capaces de 

comparar o 

aprendido con 

novos 

coñecementos, 

pero non 

aparecen 

xuízos propios 

Só describen. Non se aplica o 

aprendido aos 

novos 

coñecementos.  

 


