PROXECTO DOCUMENTAL INTEGRADO
“DESENTERRANDO OS NOSOS TESOUROS: A illa de Ons
A. INTRODUCCIÓN
O CEIP de Torre-Cela é un centro educativo público de cento seis alumnos e alumnas, situado
nunha zona rural, en Cela, a tres quilómetros do núcleo urbano de Bueu.
Como centro asumimos a responsabilidade educativa dos cativos e cativas do século XXI, onde a
cantidade de información vai incrementando a pasos axigantados. Notamos que, non só os máis
pequenos senón tamén os adultos, temos que asumir retos serios á hora de seleccionar e analizar
con sentido crítico a información que se nos achega dende múltiples canles.
Por iso tentamos concienciarnos, e atopamos xustificación para esta forma de levar a cabo a nosa
labor educativa, xa que o traballo por proxectos anima a fomentar este espírito crítico e a
desenvolver ás competencias que como cidadáns debemos poñer en práctica. Pensamos que a
Biblioteca Escolar é unha ferramenta fundamental neste proceso e o motor para levar a cabo a
nosa labor educativa.
Notamos a necesidade de establecer un tema anual que tamén cohesione as conmemoracións que
se celebran ao longo do curso, co fin de avanzar nun modelo de traballo colaborativo entre todos
os niveis educativos.
Asumimos a responsabilidade de realizar traballos por proxectos, con distinta duración e
intensidade nas etapas de infantil e primaria. Nos últimos cursos viñéronse realizando outros
traballos por proxectos sobre os alimentos, sobre o mar, sobre a arte, os ríos e, no pasado curso,
un proxecto sobre o planeta Terra.
No primeiro e segundo nivel de Educación Primaria, o traballo realizado dentro do proxecto
Desenterrando os nosos Tesouros centrouse na illa de Ons, unha illa que pertence ao arquipélago
das Illas Atlánticas e a nosa contorna, xa que pertence a Bueu. Moitos dos nosos alumn@s e
incluso docentes teñen unha estreita relación coa mesma co que o traballo realizado foi moi
motivador. Abarcamos contidos curriculares das áreas de Educación Artística, Matemáticas,
Ciencias e Linguas.
O traballo dentro do proxecto ten por obxectivo primordial dar un pulo ao desenvolvemento das
competencias básicas por parte de cada alumno/a: competencia lingüística, matemática, dixital,
aprender a aprender, competencias sociais e cívicas, en ciencia e tecnoloxía, sentido de iniciativa e
espírito emprendedor e conciencia e expresións culturais.
Logo de ter escollido o tema ”A illa de Ons “ realizamos unha seleción de contidos criterios e
estándares para levar a cabo o proxecto dentro dos niveis que establece a Lomce e adaptándonos
á nosa programación.
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CONTIDOS. POR ÁREAS
CIENCIAS SOCIAIS


As profesións



Os medios de comunicación.

NATURAIS


Relación co medio e o seu contorno.



Busca guiada de información en internet e outros soportes.



Elaboración guiada de textos escritos básicos, murais, paneis esquemas ou presentacións para
recoller conclusións.



Traballo cooperativo.



Identificación das características e dos comportamentos de animais e plantas



Observación de animais e plantas no seu medio natural.



Investigación sobre a adaptación das especies

MATEMÁTICAS


Resolución de problemas da vida cotiá.



Valor das diferentes moedas e billetes.



Manexo de prezos de artigos cotiáns.

LINGUA GALEGA


Comprensión e produción de textos orais sinxelos para aprender a informarse.



Actitude de escoita adecuada ante situacións comunicativas e respecto das opinións de quen
fala, sen interrupcións inadecuadas.



Actitude de cooperación e respecto en situacións de aprendizaxe compartida.



Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuadas.



Introdución ao uso da biblioteca da aula e do centro, como instrumento cotián de busca de
información e fonte de recursos textuais diversos.



Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como medio, de comunicación de
experiencias.



Recreación e reescritura de diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, refráns,
adiviñas e cantigas



Localización de información e textos para aprender vinculados á experiencia: descricións,
folletos, instrucións, explicacións.



Integración de coñecementos e de informacións procedentes de ilustracións.
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Comprensión global e específica de informacións audiovisuais sinxelas: a entrevista.

PLÁSTICA


Exploración sensorial de elementos presentes no contorno natural (plantas, animais e auga)



Curiosidade por descubrir as posibilidades artísticas.



Experimentación nas actividades plásticas



Indagación sobre as posibilidades plásticas e expresivas dos elementos naturais e artificiais do
entorno próximo.

MÚSICA


Interpretación de cantigas con letras adaptadas ao proxecto

CRITERIOS
No desenvolvemento do noso proxecto sobre a Illa de Ons medimos o desenvolvemento de
capacidades e a consecución dos estándares de aprendizaxe, contribuíndo así a adquisición das
competencias. Este seguimento faise segundo o seguinte protocolo :
a) Observación directa do alumno/a respecto a :


Atención ás explicacións e intervencións do profesorado ou dos seus propios compañeiro/as.



Participación directa, preguntando ou aportando ideas ou coñecementos.



Obtención e transmisión da información obtida.



Emisión de xuízo crítico nas actividades grupais en relación as lecturas, noticias,
comunicacións, etc.



Estratexias para transmitir o coñecido e tamén o aprendido.



Coherencia nas súas expresións.



Autonomía e creatividade nas exposicións.

b) Fluidez lectora:


Entonando, facendo as pausas oportunas, respectando unha velocidade axeitada e
comprendendo o lido.



Enfatizando na medida do posible.

c) Escritura:


Trazo seguro e autónomo.



Respectando á ortografía.



Orde e limpeza.
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Expresións que permitan ser lidas e entendidas polo/a propio/a alumno/a e tamén por outros
lectores.

d) Tarefas diarias:


Remata as tarefas propostas para a aula e na aula.



Interese por resolver con éxito.



Profundiza na execución das tarefas completando a información solicitada.



Orden, limpeza e estética na presentación das tarefas.

e) Tarefas de reforzo para afianzar contidos:


Realiza as tarefas.



Presentacións respectando as normas.



Aportacións de ampliación persoal cando a tarefa o permite.

f) Traballos complementarios:


Amosa autonomía e iniciativa persoal na execución dos traballos.



Respecta os contidos propostos.



Interpreta a información que aporta.



Esmérase tanto na aportación da información como na organización da mesma.



Presenta os traballos respectando as normas establecidas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Os estándares de avaliación están relacionados directamente cos contidos anteriormente
expostos


Manifesta certa autonomía na observación e na planificación e accións e tarefas e ten iniciativa
na toma de decisións.



Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta aos
compañeiros/as o material e as normas de convivencia.



Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso



Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando diferentes soportes.



Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres vivos do seu contorno
adoptando hábitos de respecto.



Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema.



Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de problemas
contextualizados.



Comprende a información xeral e relevante de textos orais sinxelos procedentes da radio
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Recoñece a función dos medios de comunicación como fonte de información.



Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde preguntas elementais sobre o
seu contido.



Atende as intervencións dos e das demais en conversas e exposicións, sen interromper.



Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis, anuncios cómic.



Participa no traballo en grupo.



Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso
fóra dela.



Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación axeitada a cada acto
comunicativo e propia da lingua galega.



Localiza información en textos vinculados á experiencia, tanto os producidos con finalidade
didáctica como os de uso cotián ( folletos, descricións, instrucións e explicacións)



Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos. Contos, poemas e cantigas.



Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no
seu coidado e mellora.



Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido.



Explora elementos presentes no contorno natural (plantas,animais e auga)



Amosa curiosidade por descubrir as posibilidades artísticas.



Experimenta actividades plásticas



Indaga sobre as posibilidades plásticas e expresivas dos elementos naturais e artificiais do
entorno próximo.



Interpreta cantigas con letras adaptadas ao proxecto.

CALENDARIO DE TAREFAS E ORGANIZACIÓN
A biblioteca foi a encargada de marcar a planificación das tarefas, moitas delas relacionadas coas
conmemoracións que marca o calendario escolar do curso. Realizamos actividades de motivación,
Magosto, Obradoiros de Samaín con contacontos sobre lendas de Ons, Tesouros de Nadal de Ons
e postais navideñas con ilustracións da illa, Entroido con tesouros do mar, Día da muller
traballadora e semana da prensa, Mes do libro con animacións lectoras e actividades relacionadas
coa temática do proxecto, Letras galegas e Festival fin de curso.
Durante todo o curso realizamos investigacións nos murais, caderno viaxeiro e libreta do proxecto.

B. OBXECTO OU TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN PROPOSTOS
O claustro acordou que o centro de interese que se ía desenvolver ao longo do curso 2017/2018
sería o coñecemento da nosa contorna (Cela e arredores) e titulamos o noso proxecto
"Desenterrando os nosos tesouros". Primeiro e segundo de primaria, comprometémonos a
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realizar o proxecto documental integrado da Illa de Ons, partindo do tema xeral, sempre coa
colaboración da Biblioteca Escolar como recurso fundamental.
A nosa pretensión era que as actividades plantexadas foran encamiñadas a transmitir
coñecementos e valores culturais, a incentivar en todos unha actitude de análise doutras
realidades e a motivar ao noso alumnado a ser mellores lectores e lectoras.
Un curso máis a Biblioteca Escolar trataría de ser “o motor do noso cole”, un lugar onde se traballa
coa información e onde se fomenta o espíritu crítico e analítico do universo que nos rodea.

C. DESCRICIÓN DO PROCESO DE DESEÑO E ELABORACIÓN DA PROPOSTA
Nas primeiras xuntanzas de coordinación no mes de setembro-outubro o equipo de biblioteca
realizou unha selección posible de temas relacionados co noso centro de interese.
Decidimos que o Proxecto se desenvolvería durante todo o curso escolar e que toda a comunidade
educativa estaría implicada.
Temos que diferenciar dous bloques de participación no proxecto, complementarios entre sí:


Todas as conmemoracións do curso escolar estarían relacionadas co tema escollido e
coordinadas polos equipos de Biblioteca, TICs, Voz Natura e Dinamización da Lingua (Samaín,
Magosto, Mes da ciencia, Nadal, día da Paz, Entroido, Semana da prensa e da Muller, mes do
libro, letras galegas festivais) e participación nas actividades de investigación e fomento da
lectura/escritura programadas polos equipos de Biblioteca e Dinamización.



Traballo dos niveis primeiro e segundo de primaria, onde cada titor e equipo de profesores
programa actividades de interese relacionadas co tema elexido.

Establecemos os pasos para proxectar:
1. Elixir un tema sobre que queremos investigar
2. Produto final: que queremos obter? A onde queremos chegar?
3. Actividades a desenvolver: como imos a traballar?
4. Avaliación e feedback: que fixemos ben? Que fixemos mal? Que temos que mellorar?
En base a isto decidimos repartir os eixes de contidos nas seguintes sección:


Fase de motivación: Visita de Arturo Sánchez Cidrás (historiador e investigador do Patrimonio
Etnográfico de Bueu), e de Julio Santos Pena que foi profesor na illa na Década dos anos 70. O
agasallo da Biblioteca

foi un caderno de investigación para comezar a traballar. Nel

plasmaríamos todos os aspectos a descubrir sobre a Illa.
SAÍDA A ILLA DE ONS. Visitamos a illa para poder comezar a traballar. Indagamos como se vive
alí . No verán é un lugar moi turístico e cheo de vida. No inverno quedan moi poucos
habitantes; dous deles son familia dun dos alumnos de segundo de primaria que nos recibe e
nos explica moitas curiosidades sobre a Illa. Visitamos o Faro, o camping e o Museo. De alí
trouxemos investigación dabondo para comezar co noso PDI.
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Producto final: plasmar no lugar reservado para a nosa exposición co título “Desenterrando os
nosos tesouros”. A Illa de Ons, todo o que fixemos : murais, caderno viaxeiro, libro sobre os
maios , mapas en relevo e cuadrícula…



Novembro, mes da Ciencia : fixemos unha exposición no corredor da Biblioteca con diferentes
obxectos do fogar e da vida diaria (colocando antigos e actuais) para que os alumn@s poidan
comparar e descubrir como grazas a ciencia evolucionamos. Rematamos con preguntas de
investigación.



Marzo: Entrevistamos a mulleres. Buscamos mulleres da illa e redactamos noticias sobre a súa
forma da vida.



Celebración de “Abril, mes dos libros”. Traballamos co “O libro da Illa de Ons” (Miguel Casado,
Editorial A Nosa Terra), un conto que descubre algúns dos tesouros do lugar. Deste libro o
alumnado de primeiro realizará unha adaptación para facer unha representación de Sombras
chinesas na actuación de fin de curso.



Fase de comunicación do proxecto. Celebración do día das Letras Galegas. O 16 de maio
presentamos o noso proxecto ao nosos compañeir@s. Unha exposición de todo o aprendido
con presentación en power point. Tampouco faltaron actividades lúdicas como a utilización
dos beebot sobre un plano da illa e a presentación dun folleto turístico elaborado polo
alumnado.



Saídas de Fin de Curso todo o centro á Illa de Ons.

Os obxectivos xerais que nos plantexamos para este Proxecto foron os seguintes:


Desenvolver a actividade científica: procura, selección e comunicación de información en
distintos soportes.



Desenvolver a expresión oral a través da Radio Faladoiro: entrevistas e outros programas



Promover o coñecemento de flora e fauna da illa.



Desenvolver no alumnado o sentimento de vinculación e pertenza ao territorio



Descubrir, valorar e fomentar a conservación dos tesouros patrimoniais e naturais do parque
nacional da Illa de Ons



Investigar recoller e crear rimas e refráns sobre Ons



Descubrir a tradición dos maios



Localizar e utilizar a información obtida de distintas fontes e soportes.



Exercitar a capacidade de observación e análise.



Utilizar as posibilidades da expresión plástica para representar ideas, feitos e sentimentos.



Produción de textos (descricións, biografías, entrevistas, redacións, contos) e lectura
comprensiva de textos informativos e narrativos relacionados coa temática



Produción de materiais dixitais (resumos, presentacións, vídeos)
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Transmisión e difusión dos contidos investigados aos demais compañeiros

En base a estes obxectivos xerais concretamos os contidos, as tarefas, recursos, metodoloxía e
formas de avaliación, integrando o traballo do Proxecto na súa dinámica diaria de clase, co fin de
potenciar o desenvolvemento das competencias clave.
Realizáronse reunións mensuais conxuntas dos equipos de Biblioteca e Dinamización da Lingua
para programar, organizar e avaliar todas as propostas que se planificaban a nivel trimestral.
A proposta do Proxecto baséase no traballo en rede, de xeito cooperativo e interdisciplinar, a nivel
de aula, de centro, de entorno local e a través da comunicación a través da comunicación dos
blogues do centro.

D.

DOCUMENTACIÓN

ELABORADA

PARA

O

PROFESORADO

E

ALUMNADO


Investigamos nos nosos murais. Actividades para descubrir a información murais de flora
fauna, mural sobre a adaptación da salamandra, traballo sobre o mexilón , cadernos viaxeiros
e de investigación.



Plan Anual de lectura: itinerarios lectores relacionados co proxecto”O libro da illa de Ons” e
“Marcopola” unha serie de comics que narra experiencias dunha illa.



Caderno viaxeiro. Carta de presentación. Cada semana visita unha casa xunto coa mascota da
clase, Rasi. Rasi quere coñecer a illa polo que os alumnos/as o levan a un lugar da mesma para
que poda coñecela.



Modelos para traballar as descricións: das cabazas, lendas de Ons, viaxe a Ons….



Fichas “Tesouros por Nadal”. Preparación dunha actividade para buscar tesouros: poemas,
refráns, lendas, ditos da Illa de Ons…



Elaboración de noticias sobre o proxecto na Semana da Prensa.



Lecturas e fichas de comprensión lectora sobre o libro da illa de Ons, instrucións para acampar
en Ons e outras.



Material para investigación da figura de Darwin (o seu traballo baseado na investigación
científica nas illas) centrándonos nas salamandras, como animal que sufriu cambios sustancias
para adaptarse ao medio no que vive



Problemas matemáticos. A raíz da primeira visita e co billete do barco resolvemos problemas
matemáticos, fixemos supostos relacionado con situacións de compras de recordos,
calculamos o que nos custaría viaxar todos ao final do curso…



Preguntas/pistas da “Búsqueda do tesouro”. Dos murais e traballos realizados elaboramos
preguntas para atopar un tesouro.



O MAIO. Información sobre os tipos de maios e cantigas. Actividade plástica e escrita sobre os
aspectos traballados.
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Fichas para a investigación nos murais colectivos.



Guións e entrevistas para programas de radio.

E. RELACIÓN DE TAREFAS MÁIS IMPORTANTES REALIZADAS AO LONGO
DO PROXECTO POLO ALUMNADO
1.

Tarefas que se engloban no traballo, sempre contando co soporte da Biblioteca Escolar.

Seguindo o modelo de traballo epistemolóxico dividimos o traballo realizado en tres fases:


FASE 1: MOTIVACIÓN E BUSCA DE INFORMACIÓN, englóbanse todas as tarefas relacionadas
con “plantexar, localizar e recuperar”



FASE 2: TRATAMENTO DA INFORMACIÓN, nesta fase englóbanse todas as tarefas relacionadas
con “manipular, interpretar e analizar”



FASE 3: COMUNICACIÓN DO COÑECEMENTO, nesta fase englóbanse todas as tarefas
relacionadas con “aplicar, crear e compartir”

2. Actividades coordinadas polos equipos de Biblioteca e Dinamización da Lingua relacionadas co
Proxecto “Desenterrando os nosos tesouros”, e nas que estivo implicada toda a comunidade
educativa.


Programación do Proxecto “Desenterrando os nosos tesouros”: selección de contidos
curriculares, reparto de temáticas por cursos, elaboración de modelos de fichas de
investigación, preparación dun agasallo para todo o alumnado (caderno de investigación)



Selección de libros relacionados coa temática a traballar para todo o centro: “Desenterrando
os nosos tesouros”, tanto de consulta como informativos. Colocación no expositor frontal da
sala e tamén no corredor, con carteis indicadores.



Fase inicial do Proxecto “Desenterrando os nosos tesouros”: Visita de Arturo Sánchez Cidrás,
investigador do patrimonio etnográfico de Bueu. Contou lendas da nosa zona de seres
mitóloxicos, falou dos oficios tradicionais, patrimonio material e inmaterial, tradicións de Cela
e da Illa de Ons. Ademais os alumn@s de 1º e 2º de Primaria tiveron a visita de Julio Santos
Pena, antigo mestre da Illa de Ons, que contou anécdotas desta Illa. Tamén fixemos a entrega
do caderno de investigación para cada alumno/a, onde poderán anotar, debuxar ou plasmar
todos os datos das súas investigación



Comezar o mural informativo “Desenterrando os nosos tesouros”. Primeiro e segundo de
primaria realizaremos unha investigación sobre a illa de Ons. Abordamos información sobre a
fauna, a flora e adaptación das salamandras na illa, aspectos informativo relacionados co Faro,
os aparellos de pesca e os medios de trasporte. Realizamos un mapa da illa en releve, folleto
turístico, Todo acompañado co traballo plástico nun mural colectivo.



Información e solicitude de colaboración na casa: caderno viaxeiro que cada semana visita
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unha casa xunto coa mascota para coñecer os lugares máis representativos de Ons.


Samaín:
 Ambientación da biblioteca e do centro: exposición de cabazas decoradas en familia en
base a temática do noso proxecto (polbos, centolas, peixes varios, o faro de Ons, o buraco
do Inferno….)
 Obradoiros organizados polo profesorado e coa colaboración das familias. Todo o
alumnado rotou por distintos espazos nos que estaban organizadas diferentes actividades:
Na sala da biblioteca uns pais moi especiais, Luis Davila e Mari Acuña, contáronnos e
ilustraron Lendas da Illa de Ons.
 Actividades de Expresión escrita. Describimos as nosas cabazas.



Magosto: Decoramos os nosos cartóns para as castañas con motivos da illa e os seus tesouros.
e escribimos pareados relacionados coa festa e a illa de Ons.



Mes da ciencia en galego: No corredor da biblioteca fixemos unha exposición con diferentes
obxectos do fogar e da vida diaria: vasoiras, ferros da roupa, reloxos, lámpadas, utensilios da
cociña… En moitos casos colocamos os elementos antigos xunto aos actuais, así os nen@s
podían comparar e descubrir como se vivía na Illa. Rematamos cunha investigación sobre todo
o exposto.



Nadal:
 Entre mestres e familias de todo o centro elaboramos unha árbore con botellas de plástico
verde con mensaxes: “Tesouros por Nadal” para a entrada do colexio. Os tesouros das
nosas familias estaban relacionados coa illa de Ons.
 Tampouco faltaron as felicitacións a algún dos nosos compañeiros/as con ilustracións sobre
a illa.



Entroido:
A nosa comparsa titulouse “Tesouros do mar”: mariñeiros e peixeiras con polbos,

centolas e peixes variados. A letra da nosa cantiga estivo relacionada. Eliximos este disfraz porque
na Illa existe unha enorme riqueza de animais mariños e moitos dos seus habitantes adicábanse á
pesca ou a utilizaban para alimentarse.


Semana da prensa relacionándoa co “Día da Muller Traballadora” (do 5 ao 9 de marzo). Os
nen@s buscaron entre os seus alleados mulleres traballadoras en Ons. Atopamos unha e coa
súa testemuña traballamos a noticia.



Día Internacional da Muller. Visita de María do Caño Para conmemorar este día contamos coa
visita dunha Muller que viviu na Illa , contounos moitas das súas experiencias e cantounos
Cantigas con letras da Illa . Logo pasou por Radio Faladoiro e alí lle fixemos unha entrevista.



Experimentación con robótica nas aulas. Os nen@s de 1º e 2º de Primaria elaboraron un mapa
da Illa de Ons marcando os lugares máis significativos e practicaron nel.
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A evolución das salamandras na Illa. Investigación científica das salamandras. Coñecimos quen
era Darwin e relacionamos a súa experiencia de investigación nas illas do pacífico coa nosa illa
de Ons, descubrindo que as salamandras de Ons sufriron un proceso evolutivo moi
interesante.



Investigación de 1º e 2º de Primaria na exposición da Illa de Ons.



“Booktubers”.Seleccionamos “O libro da Illa de Ons” unha lectura para recomendar ,e
gravamos en vídeo emulando aos “booktubers” de moda. Na semana do día do libro pasamos
pola biblioteca para vernos todos en pantalla.



Día do libro. Visita de Antonio García Teijeiro. Con el compartimos poesía e unha gran
inspiración e motivación pola lectura e escritura. Acudiu ao cole logo de que os nosos
compañeiros maiores traballaran “Poemar o Mar”. Aproveitamos a súa visita para descubrir
emocións, sentimentos … sobre o mar, tan presente na Illa de Ons.



Celebración das Letras Galegas:
 O maio. Confecionamos un maio con herbas e plantas da nosa contorna: fiuncho e
espadaina, margaridas e outras flores variadas. A letra do mesmo é unha homenaxe aos
lugares máis significativos da Illa de Ons e aos seus habitantes. Traballamos a orixe , as
variantes según a xeografía, os tipos de maios e as súas variedades. Con toda a información
fixemos

un

programa

especial

dos

maios

en

Radio

Faladoiro

enlace:

http://ceipdatorrecelaprimeirociclo.blogspot.com/2018/05/outro-tesouro-desenterrado-omaio.html
 A “Búsqueda do tesouro” nos murais informativos que confeccionamos na fase final do
proxecto da Illa de Ons. O “tesouro” foi un cadro de María Victoria Moreno, que fomos
construindo entre todo o alumnado do colexio a medida que ían participando todos os
cursos.


RADIO. Neste curso puxemos en marcha o funcionamento de Radio Faladoiro, a nosa radio.
Desde a biblioteca do cole, organizouse o traballo da mesma . Os alumno/as de primeiro e
segundo realizamos varias entrevistas e fixemos un programa especial sobre os maios.( Ver o
enlace anterior.)



FOLLETO TURÍSTICO. O alumnado de primeiro e segundo elaboraron un folleto turístico sobre a
Illa de Ons onde non faltan recomendacións de onde comer, que visitar, fauna e flora
características, navieras…



Aproveitamento dos murais elaborados ao longo do curso para realizar unha sesión de
recompilación e procura de información sobre as temáticas que outros grupos traballaron
dentro do proxecto. Preparáronse diferentes fichas de investigación adaptadas aos distintos
niveis educativos
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Exposición do aprendido, elaborado e vivido durante este curso no noso proxecto por parte de
todo o alumnado do centro. Cada grupo expón e asiste ás sesións de exposición dos demais
compañeiros.



Excursión fin de curso á Illa de Ons co resto dos seus compañeir@s. Nesta viaxe compartiron
experiencias, xogos e descubriron novas anécdotas da Illa contadas polas monitoras.



Festival de fin de curso. Nel as actuacións estaban relacionadas coa temática do proxecto.

A actuación do alumnado de primeiro foi Desenterrando os nosos tesouros A ILLA DE Ons con
sombras chinesas, Representaron con esta técnica unha historia de Ons na que aparecen os
tesouros da Illa.
O alumnado de segundo realizou unha unha adaptación dunha obra musical titulada “ O
trasplante”. É unha historia de humor na que un home enferma, os doutores din que curará en
Ons, pero ao chegar ao barco non lle deixan subir porque din que alí non hai doutor . Entón
realizan o tratamento oportuno e cando parece que está curado cae . Os doutores rematan
convencidos de que onde sanará será en Ons.

F.

RECURSOS

UTILIZADOS

E

FONTES

CONSULTADAS

PARA

A

INVESTIGACIÓN


Elaboración propias de presentación en Power Point, arquivos de texto, audio e video



Recursos fotocopiables



Material plástico, funxible e de refugallo



Murais, láminas, fotografías



“Proyectos Documentales Integrados”, Rosa Piquín, Gobierno de Navarra



Recursos bibliográficos e páxinas web da Biblioteca do Centro (anexo) blog de primeiro e
segundo

de

primaria.

Enlaces:

http://torredaspalabras.blogspot.com/

http://ceipdatorrecelaprimeirociclo.blogspot.com/


Webs máis empregadas:
 acidrás.blogspot.com.es
 descubrobueu.wixsite.com
 mandeons.es
 isladeons.net
 piratasdenabia.net

G. IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA
Todo o alumnado, profesorado e persoal non docente do centro estivo implicado activamente nas
actividades do Proxecto.
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No tocante ás familias destacar:


Participación nas investigacións: aportando murais, redacción de traballos na casa, busca en
internet sobre as preguntas propostas.



Realización dun caderno viaxeiro. A mascota da clase visitaba cada semana a cas dun dos
nosos alumn@s. As familias encargábanse de plasmar no caderno algún dos lugares máis
representativos da Illa: Buraco do Inferno, o Faro, As praias, Mirador de Fedorentos…



Participación nos obradoiros organizados polo Samaín. Confección de cabazas, e lendas de Ons



Traballos dos cadernos das mochilas relacionados co proxecto

Salientar a nosa plena confianza na participación das familias cando necesitamos colaboración.
Sempre obtivemos unha fantástica resposta pola súa parte.

H. DIFUSIÓN DOS TRABALLOS ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA
As paredes dos corredores albergaron, durante todo o curso, varios murais colectivos, cos
traballos plásticos, fotografías, información sobre os Tesouros de Cela e da Illa de Ons.
Ademáis, durante o mes de maio adicamos varias sesións a intercambiar todo o aprendido sobre
“Desenterrando os nosos tesouros”. A Biblioteca foi o espazo de exposición, na que todo o
alumnado participou activamente, como xa reseñamos con detalle anteriormente.
Parte das actividades realizadas e a información interesante relacionada co proxecto foi colgada
no

blog

da

Biblioteca

http://torredaspalabras.blogspot.com.es/

e

hhttp://ceipdatorrecela.blogspot.com. Ademáis, destacar a publicación dalgunhas actividades do
centro no xornal Faro de Vigo.
Como novidade este curso puxemos en marcha a radio escolar “Radio Faladoiro”, grazas á asesoría
e formación recibida polo CFR de Pontevedra. Todos os programas están subidos á plataforma
iVoox. Consideramos esta ferramenta como un recurso de gran importancia a nivel motivacional e
a nivel curricular, xa que permite traballar de xeito amplo e práctico a meirande parte dos
contidos en competencia comunicativo-lingüística.

I. AVALIACIÓN REALIZADA EN RELACIÓN ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS DO
CURRÍCULO
A avaliación foi continua, cada actividade foi valorada nas postas en común dos equipos e
docentes implicados no Proxecto que se realizaron mensualmente. Tivemos moi en conta o
principio de flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses e
necesidades do alumnado.
Cómpre diferencia tres tipos de avaliación.


Biblioteca: Valorou a interdisciplinariedade do Proxecto, aprendendo a artellar propostas
curriculares transversais, no que todo ten relación con todo. Valorou tamén as posibilidades
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dos recursos aportados pola Biblioteca, como fonte de coñecemento, como lugar de
intercambio, como elemento artellador do proxecto común de centro.


Autoavaliación do profesorado:
 Que porcentaxe de alumnos alcanzaron os obxectivos de aprendizaxe?
 Que é o que mellor funcionou?
 Que contidos son os que máis dificultades na súa aprendizaxe supuxo ao alumnado?
 Que cambiaría no desenvolvemento do Proxecto? Por que?

No presente curso trazamos unha liña de actuación máis clara para priorizar e concretar máis o
traballo.
Consideramos que cada curso o facemos mellor, que temos que seguir aprendendo pero que
estamos no camiño.
O 100% do profesorado participou activamente no proceso e valorou positivamente esta forma de
traballar os contidos e fomentar o desenvolvemento das competencias básicas.


Alumnado: Centrámonos nunha avaliación cualitativa, sendo conscientes dos resultados
positivos e da motivación do alumnado, observando un claro avance no interese polo coidado,
respeto e valoración da nosa contorna.

A transferencia do coñecemento indica que o traballo estivo ben realizado, e o alumnado soubo
transmitir a información aprendida aos seus compañeir@s e mestres.

J. FUNCIÓN E PARTICIPACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR EN TODO O
PROCESO
Actualizamos o Plan Anual de Lectura, adquiríndose os recursos relacionados coa temática que se
precisaron para desenvolver o Proxecto e utilizouse a sala para realizar os distintos traballos
segundo os horarios establecidos a principio de curso.
Entendemos que o equipo de Biblioteca é un axente creador, dinamizador e seleccionador de
recursos didácticos. Por iso, para favorecer a educación documental, dito equipo trazou propostas
concretas que facilitaron ao alumnado e docentes a busca de información.
A coordinación co equipo directivo foi constante, para levar a cabo a planificación e o calendario
de realización das actividades.
En resumo, que aporta a Biblioteca ao desenvolvemento do Proxecto? Organización, estabilidade,
espazo, documentos, TICs, formación de usuarios, formación para docentes, motivación, difusión,
asesoramento...
A biblioteca é o motor do noso centro e, grazas a ela, practicamos unha pedagoxía activa,
participativa e globalizadora.
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