
 

 

IES Vilar Ponte. Plan Proxecta. Curso 2022-2023 

TÍTULO: O PATRIMONIO DA MARIÑA CONTÁMOSCHO NÓS 

 

Institución promotora do proxecto: 

 Consellería de Cultura, Educación e Universidade 

 Museo do Pobo Galego - Fundación Antonio Fraguas 

Ámbito: promoción da cultura / patrimonio cultural / normalización lingüística 

Definición: o programa ten como finalidade a realización dunha pescuda sobre o 

patrimonio etnográfico, antropolóxico, lingüístico, xeográfico, histórico e artístico da 

contorna próxima dos centros escolares. 

 

1. INTRODUCIÓN: 

O proxecto desenvolverase ao longo de todo o curso 2022-2023 a xirará en torno 

á elaboración dun xornal de centro. Incluirá diferentes metodoloxías para a 

promoción e posta en valor da cultura e patrimonio da Mariña lucense. A través 

da investigación, de visitas a diferentes lugares da contorna ou as entrevistas, o 

alumnado poderá reconstruír en primeira persoa o patrimonio da Mariña. Os 

datos ofrecerán visións, percepcións, ideas propias e sentimentos que axudarán 

a completar a imaxe que teñen da súa contorna. Por suposto, este é un traballo 

cuxa aprendizaxe está dirixida tanto a alumnado como ás profesoras que se 

involucrarán neste proxecto, pois ademais de guiar e completar a elaboración 

deste plan de traballo, tamén se espera coñecer un pouco a mellor a comarca 

de man das alumnas e alumnos do IES Vilar Ponte.  

 

2. MOSTRA 

Profesorado implicado 

Profesora Participación Departamento 

Xema Sanjurjo Coordinadora Lingua Galega  

Noelia Fernández Docente Xeografía e Historia 

Nuria García Docente Inglés 

Soledad Sanfiz Docente Física e química 

Manuela Salgado Docente Lingua castelá 

Dolores Otero Docente Música 

 

Alumnado 

Ensinanza Curso Alumnos Alumnas  

ESO 3º 32 33 

 

 

3. OBXECTIVOS  

Os puntos a acadar dentro do proxecto son os seguintes:  



 

1. Pesquisar sobre o patrimonio etnográfico, antropolóxico, lingüístico, 

xeográfico, histórico e artístico do contorno de Viveiro e a Mariña lucense.  

2. Familiarizar á cidadanía cos valores propios do patrimonio cultural máis 

diverso. 

 3. Fomentar os eu coñecemento e facilitar a súa conservación para as xeracións 

vindeiras e as relacións interxeracionais.  

4. Construír patrimonio inmaterial relacionado cunha época da historia concreta 

da comarca.  

5. Identificar aos alumnos como suxeitos activos investigadores.  

O proxecto levarase a cabo atendendo a: - Grupo: os tres grupos de 3º ESO (65 

alumnas e alumnos). - Traballo interdisciplinar entre os departamentos de Lingua 

e Literatura Galega, Xeografía e Historia, Inglés, Física e Química, Lingua 

castelá e Música. - Profesora coordinadora: Xema Sanjurjo Rodríguez. 

 

 

4. ORGANIZACIÓN  

Actividades/desenvolvemento:  

O proxecto desenvolverase ao longo de todo o curso repetindo o esquema de 

traballo a continuación en cada unha das avaliacións. Preténdese acadar unha 

publicación trimestral na que participen os alumnos e alumnas de 3º da ESO:  

Actividade 1: INVESTIGACIÓN. En grupos de 3-4 as alumnas e alumnos elixirán 

un tema para investigar seguindo as pautas das profesoras.  

 Actividade 2: VISITAS. En cada avaliación realizarase unha saída de campo 

(como mínimo) a algún lugar de interese da comarca dentro dunha relación 

escollida previamente polas profesoras na cal deberán investigar e recoller 

información para o seu proxecto.  

 Actividade 3: BALEIRADO. O alumnado, guiado polas profesoras, comezará a 

ordenar e seleccionar toda a información recollida para facer unha redacción 

final.   

Actividade 4: MONTAXE. Coa información anterior, o alumnado montará unha 

artigo de prensa.   

Actividade 5: PUBLICACIÓN. Contando cos recursos do centro e tras realizar 

unha selección e montaxe publicarase o xornal do IES Vilar Ponte sobre a súa 

contorna.  

 

5. METODOLOXÍA 

 O método a seguir será dedutivo. Proponse a exploración das fontes por parte 

do alumnado. Consideramos que o papel da profesora debe ser o dunha 

facilitadora ou mediadora entre o alumnado e o coñecemento, unha guía que 

coñeza ademais as peculiaridades de cada alumna/o de xeito que poida 

optimizar en cada caso o traballo realizado. É necesario distinguir tres niveis nas 

ensinanzas: a) O nivel 1 acolle aspectos estritamente informacionais: datos, 

conceptos, definicións, teorías, etc. Neste nivel @ alumn@ realiza un traballo 

eminentemente memorístico. - b) O nivel 2 refírese a habelencias operacionais, 



 

argumentativas, interpretativas, críticas ou de asimilación do coñecemento 

recibido no nivel anterior. - c) O nivel 3 implica o uso propio e autónomo dos 

materiais traballados. Aparecen aquí elementos como os valores, a creatividade, 

a disposición ética... Todos os niveis son necesarios pero requiren unha 

metodoloxía diferente.  

 

6. AVALIACIÓN 

O proxecto será avaliadiado en cada trimestre en cada unha das materias, máis 

tamén contará cunha avaliación continua para axustar o modificar algún aspecto 

de ser preciso. Ao final do proxecto realizarase unha avaliación final con 

indicadores de logro e un apartado de valoración e suxerencias do alumnado. 


