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Estudamos os usos alimentarios das plantas silvestres

A súa aplicación na elaboración de produtos. 

En módulos dos ciclos da especialidade de Industrias 
Alimentarias nos que os RA se adaptaban ás actividades do 
proxecto. 

E adaptando as actividades ao nivel do alumnado:











O EDLG quería participar no Plan Proxecta de 
Innovación en Dinamización Lingüística.

O Departamento de Industrias Alimentarias 
quería dar continuidade ás Xornadas estreadas 
no 2016 nas que traballaron o tema das algas 
como recurso natural non aproveitado. 

Seguindo na liña dos recursos naturais non 
aproveitados, pensouse na temática das 
plantas silvestres comestibles.

Traballando este tema totalmente en galego 
podíamos dar respostas ás dúas necesidades.







- Os alumnos/as de Infantil fixeron un mural.

- Os de 5º e 6º de Primaria fixeron traballos voluntarios 
empregando imaxes e plantas desecadas.

- Buscaron o tesouro con nos

- E cociñaron con nos.

Colaborou con nós neste proxecto o CEIP de Artes

8 alumnos/as de Infantil 

20 de 5º e 6º de Primaria

Xunto coas dúas mestras responsables destes grupos.







Para comunicarnos e compartir información entre os membros do 
equipo 

 Compartir información:

Comunidade privada de Google+

 Comunicación rápida: 

Grupo de whatsapp



Compartimos documentos sobre reparto de tarefas, requisitos dos 
traballos do alumnado, noticias, páxinas web,etc.



A Biblioteca compartiu recomendacións de libros dos seus fondos e 
libros novos para mercar relacionados co proxecto



A BIBLIOTECA NA COMUNIDADE
Tamén compartiu busquedas de libros e noutras bibliotecas de 

Galicia 



Creamos un usuario de google que 
ademáis nos daba acceso a:

Correo electrónico

Google+

Google Dive

YouTube

Blogger 
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O equipo de biblioteca deseñou 
unha libraría virtual para 

engadir ao blog cos libros 
utilizados no proxecto









Obradoiro impartido anualmente a alumnado de 1º de FPB 
dentro do plan de acción titorial, por membros do equipo de 
dinamización da biblioteca.

“Uso crítico e responsable da información” 

Charla sobre a importancia dunha consulta 
eficaz de distintas fontes informativas, selección 
crítica da información e construción autónoma 
do coñecemento.





Entrevistas a persoas do entorno.

Busca de información xeral sobre o tema na bibliografía ou na rede.

Utilizala para a introdución do traballo

Un nome para cada cousa

Identificamos máis de 32 plantas silvestres comestibles e os 
seus usos

















O ALMANAQUE DA 
COLLEITA



























Problema:
O alumnado limita o uso da biblioteca a sala de estudio e lecer. 

Solución:
Sacar a Biblioteca do espazo reservado para ela, e facela visible nas 
aulas e talleres. 

¿Como?
Sacando os recursos da biblioteca e levándoos ás aulas e aos 
talleres para que o alumnado os coñeza e utilice no seu traballo.

¿Quen o fixo?
O profesorado responsable de cada grupo, asesorado polo equipo da 
biblioteca facilitou ao alumnado estes recursos e aconsellárono no 
seu uso.

¿POR QUE FOI POSITIVO 
PARA A BIBLIOTECA?







O día das Letras Galegas

O obradoiro “Uso crítico e responsable da información” 

Os Almorzos saudables

Feira do Ensino do Concello de Ribeira

As guías de recomendacións





Triste (non me gustou) 
Seria (pódese mellorar)
Sorrinte (gustoume moito). 

O resultado foi por unanimidade "gustoume moito"

O alumnado e profesorado do CEIP de 
Artes valorou a sua participacion nas 
actividades do proxecto con carinas: 

Avaliacion da satisfaccion do profesorado e alumnado 
participante:

Ferramenta: enquisa cualitativa

Cualificación: moi satisfactorio (máximo nunha escala de 4 puntos).



Avaliacion da difusion dos contidos publicados 
no blog e no facebook:

Mais de 140 visitas 
a un artigo do blog.

O publico compartiu, 
interactuou e deixou 

comentarios.

Mais de 400 visitas 
nunha entrada do 

facebook



Premios Proxecta 
de Innovación en 

Dinamización 
Lingüística 

Premios Proxecta 
es Innovación 

Educativa 



Modalidade 

Temática 

Proxectos de investigación 
de ciclo/departamento 

Proxecto “Colleitadores”

IV Concurso de Traballos por Proxectos

Ciencias



A difusión do proxecto 
repercutiu positivamente na 
visión que o alumnado ten do 
seu propio traballo e dos 
coñecementos adquiridos.

O alumnado manexou as 
fontes bibliográficas que se 
lle facilitaron para a 
identificación das plantas e a 
busca de información

Observáronse moitas 
carencias en canto ao 
manexo da propiedade 
intelectual

A maioría das fontes das que 
sacaron finalmente a 
información, e as que citaron 
foron da rede, pola facilidade 
que da o corta e pega.



ENCONTROS DO PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS 
ESCOLARES 2017/2018 

https://colleitadores.blogspot.com.es

https://www.facebook.com/Colleitadores


