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I. INTRODUCIÓN 

O traballo por proxectos que imos presentar foi desenvolvido no CPI de Cervantes 

durante o curso 2020/21. E consiste nunha serie de tarefas realizadas polo alumnado de 

todos os cursos da ESO  que tiveron como produto final a presentación das mesmas nun 

congreso intercentros que se realiza de xeito anual entre colexios e institutos da montaña 

lucense. 

A organización deste traballo foi dirixida desde o Departamento de Bioloxía e 

Xeoloxía e contou coa participación e o apoio do equipo da Biblioteca Escolar. 

Na planificación, realización, exposición e divulgación deste traballo estiveron 

implicados os seguintes Departamentos Didácticos: Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, 

Inglés, Lingua Castelá, Matemáticas, Música, TIC, EPeV, Orientación e Biblioteca Escolar.   

 

 

A continuación destacaremos algúns dos contidos e dos criterios e estándares de 

avaliación traballados nas diferentes materias: 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

CONTIDOS CRITERIOS E ESTÁNDARES DE 
AVALIACIÓN 

● O vocabulario científico na expresión 

oral e escrita. 

● Obtención, selección e interpretación de 

información de carácter científico a 

partir da selección e a recollida de 

mostras do medio. 

● Coñecer e respectar as normas de 

laboratorio e coidar os instrumentos e o 

material empregado. 

● Utilizar a información de carácter 

científico para formar unha opinión propia 

e argumentar sobre problemas 

Criterios e estándares de avaliación 
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● Planificación e realización do traballo 

experimental, e interpretación dos seus 

resultados. 

● Artigo científico. Fontes de divulgación 

científica. 

● Sistema de clasificación dos seres 

vivos. 

● Importancia da biodiversidade. 

● Os reinos dos seres vivos: moneras. 

● Factores abióticos e bióticos dos 

ecosistemas. 

● Accións que favorecen a conservación 

ambiental. 

● Saúde e doenza, e factores que a 

determinan. 

● Doenzas infecciosas e non infecciosas. 

● Hixiene e prevención. Hábitos e estilos 

de vida saudables. 

● Sistema inmunitario. Vacinas, soros e 

antibióticos. 

relacionados. 

● Desenvolver con autonomía a 

planificación do traballo experimental, 

argumentar o proceso experimental 

seguido, describir as observacións e 

interpretar os resultados. 

● Transmitir a información de xeito preciso 

utilizando diversos soportes. 

● Expor e defender en público o proxecto 

de investigación realizado. 

● Describir as características xerais dos 

grandes grupos taxonómicos e explicar a 

súa importancia no conxunto dos seres 

vivos. 

● Clasificar as doenzas e determinar as 

infecciosas e non infecciosas máis 

comúns que afectan á poboación 

(causas, prevención e tratamentos) 

● Determinar o funcionamento básico do 

sistema inmune e as continuas 

contribucións das ciencias. 

● Valorar o papel das vacinas como método 

de prevención das doenzas. 
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FÍSICA E QUÍMICA 

CONTIDOS CRITERIOS E ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN 

● Método científico: etapas. 

● Aplicación da ciencia á vida cotiá 

e á sociedade. 

● Traballo de laboratorio. 

● Procura e tratamento da 

información. 

● Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

● Proxecto de investigación. 

● Recoñecer e identificar as características do 

método científico. 

● Rexistrar observacións e datos de maneira 

organizada e rigorosa, e comunicalos de xeito 

oral e por escrito utilizando esquemas, gráficos 

e táboas. 

● Realizar pequenos traballos de investigación 

nos que se poña en práctica a aplicación do 

método científico e a utilización das TIC para a 

procura e a selección de información e 

presentación de conclusións. 

 

INGLÉS 

CONTIDOS CRITERIOS E ESTÁNDARES DE 
AVALIACIÓN 

● Estratexias de produción: planificación, 

concepción da mensaxe, adecuación, 

activación dos coñecementos previos 

sobre modelos e secuencias de 

interacción, e elementos lingüísticos 

previamente asimilados. 

● Utilizar recursos lingüísticos para 

entender e facerse entender. 

● Nas actividades de aula, a maioría 

das veces, interactuar ou intervir na 

lingua estranxeira de xeito claro e 

comprensible, e perseverar no seu 
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● Execución: expresión da mensaxe con 

claridade e coherencia, cooperación na 

interacción con outras persoas, 

verificando a comprensión propia e das 

demais persoas, e cooperando 

activamente na realización das tarefas de 

comunicación. 

uso cunha actitude positiva. 

● Facer presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas 

previamente e con apoio visual.  

● Tomar parte en conversas formais, 

entrevistas e reunións de carácter 

educativo ou ocupacional. 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

CONTIDOS CRITERIOS E ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN 

● Elaboración dun discurso 

adecuado á situación 

comunicativa. 

● Creación de textos escritos 

segundo un método estruturado. 

● Reflexión sobre as variedades 

lingüísticas. 

● Profundización nas relacións 

textuais que fundamentan o 

discurso.  

● Coñecer o proceso de produción de discursos 

orais. 

● Utilizar diversas fontes de información 

integrando os coñecementos adquiridos nos 

discursos orais e escritos. 

● Aplicar técnicas diversas para planificar os 

seus escritos. 

● Coñecer e valorar a diversidade lingüística. 

● Participar en proxectos interdisciplinares. 
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MATEMÁTICAS 

CONTIDOS CRITERIOS E ESTÁNDARES DE 
AVALIACIÓN 

● Formulación de proxectos e 

investigacións matemáticas escolares, e 

presentación dos informes 

correspondentes.  

● Elaboración de gráficas estatísticas: 

tipos de gráficas. Análise crítica de 

táboas e gráficas estatísticas nos medios 

de comunicación e en fontes públicas 

oficiais (IGE, INE, etc.). Detección de 

falacias. 

● Aplicación de medidas de centralización 

e dispersión: interpretación, análise e 

utilización. 

● Comparación de distribucións mediante 

o uso conxunto de medidas de posición 

e dispersión. 

● Construción e interpretación de 

diagramas de dispersión. Introdución á 

correlación. 

● Uso de aplicacións informáticas que 

faciliten o tratamento de datos 

● Interpretar criticamente datos de táboas 

e gráficos sobre diversas situacións 

reais. 

● Representar datos mediante táboas e 

gráficos utilizando eixes e unidades 

axeitadas. 

● Describir as características máis 

importantes que se extraen dunha 

gráfica sinalando os valores puntuais 

ou intervalos da variable que as 

determinan utilizando tanto lapis e 

papel como medios tecnolóxicos. 

● Relacionar distintas táboas de valores, 

e as súas gráficas correspondentes. 

● Utilizar medios tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e gráficas 

estatísticas, para extraer informacións e 

elaborar conclusións. 

● Calcular e interpretar os parámetros 

estatísticos dunha distribución de datos 

utilizando os medios máis axeitados 

(lapis e papel, calculadora ou 
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estatísticos. computador). 

 

MÚSICA 

CONTIDOS CRITERIOS E ESTÁNDARES DE 
AVALIACIÓN 

● A música ao servizo doutras linguaxes: 

corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica 

ou publicitaria. 

● Análise da música empregada en diferentes 

tipos de espectáculos e producións 

audiovisuais. 

● Realizar exercicios que reflicten a 

relación da música con outras 

disciplinas. 

 

TIC 

CONTIDOS CRITERIOS E ESTÁNDARES DE 
AVALIACIÓN 

● Deseño dunha estrutura e de 

elementos gráficos adecuados para 

o público obxectivo. Importación de 

imaxes. 

● Tratamento básico da imaxe dixital. 

Resolución e formatos. 

● Integrar elementos multimedia, imaxe e 

texto na elaboración de presentacións, 

adecuando o deseño e a maquetaxe á 

mensaxe e ao público obxectivo a quen vai 

dirixido. 

● Empregar dispositivos de captura de imaxe, 

edita a información mediante software 

específico e crea novos materiais en 

diversos formatos. 
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           EPeV 

CONTIDOS CRITERIOS E ESTÁNDARES DE 
AVALIACIÓN 

● Produción colectiva de obras 

plásticas en distintos soportes.  

● Elaborar e participar, activamente, en 

proxectos de creación visual cooperativos. 

 

 

A competencia en comunicación lingüística (CCL) refírese a utilización da 

linguaxe  como instrumento de comunicación oral e escrita e favorece o acceso a máis e 

diversas  fontes de información, comunicación e aprendizaxe. A linguaxe é o instrumento 

de comunicación máis importante, por iso se traballa esta competencia en cada unha das 

tarefas que se realizan no aula 

Cabe destacar que o alumnado utilizou diversas linguaxes: a linguaxe escrita, tanto 

para a consulta de textos científicos como para a realización dos artigos científicos, tanto 

en castelán como en inglés; a linguaxe gráfica, icónica e multimedia na análise estadística 

dos datos e na busca de información; e a linguaxe oral para comunicar o aprendido no III 

Congreso Científico ca Montaña 

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT) recaen de xeito importante sobre os proxectos realizados posto que supón o  

desenvolvemento e a aplicación do pensamento científico para interpretar a información  

que se recibe. 

Coa análise estatística dos datos obtidos traballaron a competencia matemática, 

calcularon porcentaxes, realizaron gráficos e sacaron conclusións obxectivas, 

interpretando así a realidade que lles rodea. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía conlevan utilizar conceptos, 

Competencias clave 
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procedementos e ferramentas para coñecer a realidade que nos rodea. Os catro proxectos 

realizados leváronse a cabo seguindo o método científico; os cativos e as cativas buscaron 

información na rede, propuxeron as súas propias hipóteses iniciais, levaron a cabo a 

experimentación para contrastalas e finalmente sacaron as propias conclusión, refutando 

nalgunhas ocasións as hipóteses previas e noutras reafirmándoas. 

Ademais, durante todo o proceso discutiron as diferentes opcións, deseñaron as súas 

propias estratexias de resolución e deseño experimental e analizaron criticamente os 

resultados, as conclusións e a repercusión dos estudos realizados. 

A competencia dixital (CD) consiste en dispoñer de habilidades para buscar, 

procesar e comunicar información nun entorno cada vez máis dixital, e para  transformar 

dita información en coñecemento.   

Contribuíuse a esta competencia coa busca activa inicial de cada un dos proxectos, 

onde o alumnado contrastaba dita información cos seus coñecementos previos para xerar 

as hipóteses iniciais. Así mesmo, desenvolveuse esta competencia coa análise estatística 

realizada co departamento de matemáticas, onde tamén crearon gráficas en excel para 

representar os resultados obtidos. Ademais, realizaron os artigos científicos en word e 

utilizaron vídeos e presentacións en genially para a súa exposición no III Congreso 

Científico da Montaña e, no caso do estudo dos efectos secundarios das vacinas utilizaron 

google forms para xerar o cuestionario e ter unha mostra más ampla. 

As competencias sociais e cívicas (CSC) tratan de desenvolver no alumnado as  

habilidades para comprender a realidade social na que vivimos, e para convivir e exercer a 

cidadanía democrática nunha sociedade plural, comprometéndose a contribuír na súa  

mellora.  

Tódolos proxectos foron en equipo, deixando certa liberdade para a súa realización e 

intervindo nos momentos necesarios. Deste xeito, o alumnado practica a tolerancia e a 

cooperación e refórzase a idea de que cada un deles pode realizar importantes aportacións 
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ao grupo. Así mesmo a comunicación dos coñecementos científicos adquiridos promoven 

habilidades sociais para relacionarse e cooperar.  

Cabe destacar que no proxecto de 4ºESO, dedicado á importancia da linguaxe 

inclusiva, exercitouse especialmente o rexeitamento aos prexuízos e aos comportamentos 

sexistas. 

A conciencia e expresións culturais (CCEC) implican apreciar a creación artística e  

comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios  

de expresión e representación.  

Esta competencia desenvolveuse, por unha banda, dándolle a importancia que teñen 

a cada unha das linguaxes empregadas e, por outra banda, coa liberdade á hora de elexir 

diversos códigos  artísticos á hora de expoñer as ideas e realizar as actividades; algúns 

optaron por realizar murais, outros por traballar con títeres, outros con presentacións en 

genially, etc. Así mesmo, houbo tamén flexibilidade á hora de realizar os podcasts, coa 

intencionalidade de desenvolver esta competencia. 

A competencia para aprender a aprender (CAA) implica espertar inquedanzas e  

motivacións cara á aprendizaxe permanente, para ser capaz de continuar aprendendo de  

xeito cada vez máis eficaz e autónomo, sendo consciente do que se sabe e do que  

cómpre aprender.  O propio método científico utilizado en cada un dos proxecto levados a 

cabo é unha ferramenta inmellorable para o desenvolvemento desta competencia, pois o 

alumno participa, actúa con sentido crítico, planifica e toma decisións ao respecto, ademais 

de buscar información, traballala e transformala en coñecemento propio. 

 O sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) é a capacidade de elixir 

con criterio propio, de imaxinar proxectos e de levalos adiante. Na realización das 

actividades o alumnado tivo liberdade á hora de escoller a temática e os distintos formatos 

empregados para a realización dos mesmos. Ademais, desenvolvéronse e consolidáronse 

hábitos de traballo, tanto individual como en equipo e responsabilizáronse das súas 
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propias decisións, utilizando o coñecemento científico como propio e planificando de forma 

autónoma a posta en práctica das actividades, auto corrixíndose nos casos necesarios. 

Ademais, coa participación no Congreso Científico gañaron confianza para o liderado e 

aprenderon a comunicar adecuadamente as ideas propias. 

 

 

Durante a primeira avaliación levouse a cabo a busca de información na rede e 

analizáronse distintos artigos científicos para familiarizarse con eles e co seu formato. 

Na segunda avaliación realizouse a parte experimental dos proxectos: cultivo de 

microorganismos, desenvolvemento e divulgación do formulario para a análise dos efectos 

secundarios das vacinas e realización dos diferentes debuxos para a análise de 

estereotipos e a importancia da linguaxe inclusiva. 

Na terceira avaliación realizáronse as análises estatísticas dos resultados, os artigos 

científicos, as adaptacións para as exposicións 

no III Congreso Científico da Montaña e os 

podcasts de Radio Castaña. 

 

 

O principal eixo vertebrador para a 

realización dos proxectos foi a comunicación 

entre os distintos departamentos, que se viu 

reforzada pola participación nun grupo de 

traballo permanente co cal se puxo en marcha 

a nova radio escolar. 

  Calendario de tarefas 

  Organización 
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Primeiramente, dende o departamento de bioloxía e xeoloxía e física e química os 

nenos e nenas escolleron a temática dos seus proxectos e fixeron a busca de información 

pertinente. A continuación, decidiron como desenvolver a parte experimental, realizárona e 

recolleron os datos obtidos nunha táboa. 

Seguidamente, co departamento de matemáticas, fixeron unha análise estatística e 

expuxeron os datos obtidos mediante gráficas de sectores e táboas de frecuencias. Así 

mesmo, sacaron as súas propias conclusións. 

Simultaneamente, nas clases de TIC o alumnado de 4ºESO realizou o cartel 

promocional do congreso. 

Unha vez feita a análise de datos e obtidas as conclusións realizaron os artigos 

científicos coa axuda do departamento de lingua e literatura castelá, traduciron o abstract 

co departamento de inglés e adaptaron os seus proxectos para a exposición do Congreso 

Científico e a realización do podcasts, estas dúas últimas actividades foron levadas a cabo 

coa axuda do profesor de música. 

II. OBXECTO OU TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 As temáticas elixidas para a realización dos diversos proxectos foron distintas, aínda 

que tres delas están relacionadas coa realidade pandémica que estamos a vivir: presenza 

de microorganismos en superficies e máscaras, e efectos das vacinas. Foi inevitable que a 

curiosidade e os intereses do noso alumnado non estivera á marxe das circunstancias tan 

extraordinarias que marcaron este curso escolar.   

            O obxecto de investigación do traballo de 4º de ESO, “Se me inclúes, moito mellor”, 

é o influxo da linguaxe inclusiva na percepción da realidade. Esta temática veu motivada 

polas diferentes actividades sobre igualdade de xénero que se realizan de xeito transversal 

no noso centro. 
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III. DOCUMENTACIÓN ELABORADA PARA PROFESORADO E ALUMNADO 

Para levar a cabo os proxectos de investigación anteriormente mencionados 

elaborouse diferente documentación: 

- Na introdución inicial da metodoloxía que se ía a levar a cabo e a asimilación 

do funcionamento do método científico creáronse diferentes presentacións en power 

point (Introdución inicial do método científico). 

- Para a orientación inicial sobre a temática e que o alumnado propuxese as 

súas hipóteses iniciais con rigor elaboráronse cuestionarios de busca de información en 

documentos de google (Busca de información inicial). 

- Na realización dos artigos científicos traballouse previamente co formato do 

artigo científico (Formato para a creación dos artigos científicos) e con diferentes artigos 

científicos a modo introdutorio (Bases genéticas de la sexualidad humana). 

- Para traballar as exposicións orais que se realizaron no Congreso Científico 

da Montaña observáronse diferentes exposición, analizáronse os puntos máis 

importantes a ter en conta (Orientación metodolóxica para a presentación dun traballo) e 

traballáronse as exposicións en pequenos grupos. 

- Finalmente, para a coavaliación entre alumnado xeráronse rúbricas (Rúbrica 

para a coavaliación das exposicións orais) (Rúbrica para a coavaliación da redacción 

dos artigos científicos) e para a avaliación das exposicións por parte do profesorado 

utilizouse unha escala de valoración (Escala de valoración para a avaliación da 

exposición oral). 

IV. REALIZACIÓN DAS TAREFAS MÁIS IMPORTANTES LEVADAS A CABO AO 

LONGO DO PROXECTO POLO ALUMNADO 

Para a realización dos proxectos, en concordancia co 

método científico realizáronse as seguintes tarefas: 

https://drive.google.com/file/d/1VrbVMiHGwRRvRwmzUNnCn1DEGjyju7om/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MGUTP1Dtb2j75cx2WVd6gt0ns7cRzhH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CxtccO14dWw14nLebJtwDmkGgm5I8UU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSkHkAg7wddADiy0Z05emEFFrwkqiwam/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GQ0p7c5q_Zn_ZdHEAUNYUTgv2Hr-OqyD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wOSXYY61qY4PtXZqfF8GJcbtevzNJk2t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wOSXYY61qY4PtXZqfF8GJcbtevzNJk2t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GlRqZuimtVykiDxXJwyPCIqRh6tw1Xr7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GlRqZuimtVykiDxXJwyPCIqRh6tw1Xr7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgmsYIK_xRV6Oc8Je_LqlcS6iqShbsnN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgmsYIK_xRV6Oc8Je_LqlcS6iqShbsnN/view?usp=sharing
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1. Busca de información inicial na rede para a enumeración das distintas 

hipóteses a contrastar. 

2. Deseño do experimento a realizar. 

3. Realización do propio experimento. 

4. Toma de datos e recollida dos mesmos en táboas (Exemplo de táboa de 

recollida de datos)  

5. Análise estatístico dos datos, representación dos mesmos e obtención das 

conclusións. 

6. Realización dos artigos científicos: “As bacterias van a escola” (1º ESO), “As 

vacinas, o día despois...” (2º ESO), “Hai vida nas máscaras” (3º ESO) e “Se 

me inclúes, moito mellor! (4º ESO).   

7. Preparación do III Congreso Científico da Montaña: 

cartel, preparación e contextualización da biblioteca, e 

repaso das exposicións. (Presentacións en genially: 1º 

ESO, 3º ESO, 4º ESO) 

8. Realización do propio congreso e coavaliación dos proxectos. 

V. RECURSOS E PRINCIPAIS FONTES CONSULTADAS . 

Desde a Biblioteca Escolar aportouse bibliografía ao profesorado relacionada co 

traballo cooperativo e  con metodoloxías activas baseadas en proxectos, e ao alumnado 

sobre as temáticas dos seus proxectos:  

 Aprendizaje cooperativo en las aulas, Juan Carlos Torrego y Andrés Negro, Alianza 

Editorial (2012). 

 Aprendizaje cooperativo, Teoría y práctica en las diferentes áreas y materias del 

currículum, Jesús C. Iglesias Muñiz, Laura F. González García, Javier Fernández-

Río, Ediciones Pirámide (2017). 

https://drive.google.com/file/d/11b6QclZtlx0Q5O8EygVChHSkoriZLGeq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11b6QclZtlx0Q5O8EygVChHSkoriZLGeq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zn325qdrGcYaOKgonE6ACh-DeN4ByVc3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AYtS2fbA0Ppyxxo1Ld5NfZc9tPPK0wI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AYtS2fbA0Ppyxxo1Ld5NfZc9tPPK0wI0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cQBsh60YLl-Q7UrJuYUiucOTJ55fnOI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V9edGCIlDMIyeLaCqaw_4xFnNZev97zK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V9edGCIlDMIyeLaCqaw_4xFnNZev97zK/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/60a3c075e34eac0da5d9342d/presentation-as-bacterias-van-a-escola-1o-eso
https://view.genial.ly/60a3c075e34eac0da5d9342d/presentation-as-bacterias-van-a-escola-1o-eso
https://view.genial.ly/60a4c7d0e34eac0da5d948ec/presentation-hai-vida-nas-mascaras-3o-eso
https://view.genial.ly/60a57c73d94b440d24b1f36b/presentation-se-me-inclues-mellor-4o-eso
https://forms.gle/FePMTKUZxvhiUssj8
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 Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo, Juan Carlos Torrego y Carlos Monge 

López, Editorial Síntesis (2018). 

 Microbiología esencial, Ana Martín González, Victoria Béjar Luque et 

al,Panamericana (2019). 

 Métodos Microbiológicos, C. H. Collins, Patricia M. Lyne, Acribia, (1989). 

 https://educandoenigualdad.com/wp-content/uploads/2014/03/que-es-el-lenguaje-

sexista.pdf 

 http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/269_no-da-igual-

pdf.pdf 

      Os recursos empregados foron todos os materiais necesarios para o proceso de 

investigación (placas de agar, hisopos, máscaras, estufa...) e aplicacións empregadas 

no tratamento e exposición da información obtida (folla de cálculo, procesador de 

textos, ferramentas de google (cuestionario, documento compartido...), moodle,  canva 

e genially.    

VI. IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

    Aínda que os proxectos foron realizados polo alumnado da ESO, estivo implicado 

todo o Centro: o alumnado e profesorado de Infantil e Primaria colaborou na recollida 

das mostras, e a meirande parte do profesorado de Secundaria, desde as diferentes 

materias, participou nos proxectos. 

   Así mesmo, no traballo de 2º ESO, a recollida de datos, mediante a enquisa, 

extendeuse ás familias e ao entorno social de toda a comunidade educativa. 

VII. DIFUSIÓN DOS TRABALLOS ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA 

 Os traballos expuxéronse o 25 de maio, de xeito telemático, 

para todos os centros participantes no III Congreso Científico de 

Montaña. 

https://educandoenigualdad.com/wp-content/uploads/2014/03/que-es-el-lenguaje-sexista.pdf
https://educandoenigualdad.com/wp-content/uploads/2014/03/que-es-el-lenguaje-sexista.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/269_no-da-igual-pdf.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/269_no-da-igual-pdf.pdf
https://forms.gle/p3ixZurcirEiJvAE8
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 Os artigos científicos redactados polo alumnado foron adaptados e 

publicados na Revista Escolar.  

 Elaborouse un podcast con todos os proxectos presentados que se pode 

escoitar na entrada correspondente do blog da Biblioteca Escolar 

(https://bibliotecacpicervantes.blogspot.com/2021/06/podcast-do-congreso-

cientifico.html) 

VIII. AVALIACIÓN  

No proceso de avaliación ten especial relevancia que o alumnado sexa coñecedor, 

desde o comezo da tarefa, dos obxectivos da mesma e de como vai ser avaliada (criterios 

e procedementos). 

 Durante a realización das diversas actividades que conformaron estes proxectos foi 

constante a labor de corrección e de autocorrección. E as ferramentas empregadas para a 

autoavaluación, coavaliación e avaliación foron as rúbricas, as fichas de valoración e o 

cuestionario.  

IX. FUNCIÓN E PARTICIPACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR EN TODO O 

PROCESO 

 A Biblioteca Escolar, ademais de aportar toda a bibliografía á que xa se fixo 

referencia, estivo implicada no proceso de organización, na exposición e na divulgación.   

 Fixo a selección de bibliografía máis adecuada para os proxectos realizados e para 

a metodoloxía empregada. Tamén colaborou na organización da exposición no Congreso 

Científico, que se realizou na biblioteca, e na divulgación do podcast a través do blog.  

( https://bibliotecacpicervantes.blogspot.com/) 

https://drive.google.com/drive/folders/1L04p8hLST1iCe4uetW_aq951Qz3hwxEl?usp=sharing
https://bibliotecacpicervantes.blogspot.com/2021/06/podcast-do-congreso-cientifico.html
https://bibliotecacpicervantes.blogspot.com/2021/06/podcast-do-congreso-cientifico.html
https://bibliotecacpicervantes.blogspot.com/

