
 

 

G T “  C O M P E T E N T E  D E N D E  A  B I B L I O T E C A “  

 

"Biblioteca escolar, alfabetizacións múltiples e aprendizaxe por proxectos" 

 



                      OBXECTIVOS, XUSTIFICACIÓN E PLAN DA TAREFA: 

 
 
  Desenvolver as competencias do alumnado, especialmente a competencia lingüística,   
ferramenta indispensable para o estudo no futuro e facilitadora da lectura por pracer. 
 
  Aproveitar os fondos da biblioteca e optimizar o seu rendemento. 
 
  Coñecer e dominar as metodoloxías que desenvolven as competencias do alumnado 
 
Queremos que a lectura sexa a base da aprendizaxe, dispomos dunha biblioteca de centro repleta de 
fondos e a intención de empregar metodoloxías   axeitadas  para desenvolver as competencias do 
alumnado. 
   
O plan terá os seguintes pasos: 
 
  Partimos do proxecto documental integrado do centro, que aportará a motivación para que 
o alumnado tome parte activa, e das necesidades e características de cada nivel no que imos 
traballar. 
 
  Deseñamos unha tarefa, na que se desenvolverán aspectos de varias materias, relacionados con 
distintas competencias.  
 
  O proxecto poderá ser adaptable a calquera lectura, nivel, materia e debería servir  de referencia 
para futuras tarefas. 
 
 



                        COMO APRENDEMOS? 

Vivindo 
Descubrindo 

Aprendemos 
xuntos/as 

Aprendemos 
a aprender 

    ?????? 



            CON UN PROXECTO DE TRABALLO OU TAREFA COMPETENCIAL 

Estou motivado/a porque  
parto da realidade, dos  
meus intereses....  porque 
aprendo no proceso 

 
Exprésome e  
son creativo/a 
 

Levo a cabo verdadeiros 
aprendizaxes 
significativos,  
e aprendo por 
descubrimento 

    Desenvolvo habilidades  
sociais, de traballo  
en grupo e colaboración 

 

COMPETENCIAS         
BÁSICAS 

Comunícome cos/as 
outros /as 
empregando diferentes 
Linguaxes 

Aprendo a aprender: 
Desenvolvendo estratexias 
Para a aprendizaxe 
autónoma 

        Desenvolvo estratexias  
de organización de coñecementos e  
tratamento da información 



   COMPETENCIA: Saber (escribir, falar,…), ser quen de… e levalo á práctica 

Competencia 
clave (básica) 

COÑECEMENTOS: 

  Codificación 

   Ortografía, 

   Acentuación 

   Estruturación 

          … 

HABILIDADES, DESTREZAS: 
 
   Técnicas de escritura  expresión oral. 
 
   Organización do texto 

ACTITUDES, VALORES: 
 
   Respecto polo traballo do resto. 

   Gusto pola escritura. 

 DESEMPEÑO: ??? 
 
   Usa a fala/escritura na súa vida, fóra da 
escola como recurso funcional 



 
                 PROXECTO DE TRABALLO E INVESTIGACIÓN 
 
DEFINICIÓN E CONDICIÓNS 
 

 É un tipo de tarefa que require unha organización metodolóxica diferente. 

 
 Debe espertarse no alumnado o interese por aprender e o proceso de reflexión. 
 
  Supón a busca activa do alumnado sobre un tema, partindo conscientemente dos 
seus   coñecementos previos, para dar resposta a unha serie de preguntas que dean 
lugar a un produto final socialmente relevante. 
 
 Achégase ao método científico e baséase no traballo en grupo. 
 
 O proceso de investigación é o máis longo do proxecto e a finalidade debe estar clara. 
 
 Non se lle facilita información “triturada” ao alumnado e permíteselle equivocarse, 
pois debe seguir a ruta hipótese- experimentación- tese. 
 
 O alumno é o protagonista activo en todo momento, dende o principio ata o final. 

 
 



Linguaxes Investigación Traballo cooperativo Autonomía e iniciativa Contidos teóricos 

 

Funcionalidade da 

     lecto-escritura. 

 

Interpretación 

    recreación. 

 

Uso da linguaxe 

    creativa. 

 

Linguaxe e expresión 

   oral 

 

Traballo coas disintas 

  fontes de 

  información. 

 

Discriminación da 

  información válida da 

  que non o é. 

 

As T.I.C. como fonte de 

información. 

 

Compartir a información 

atopada. 

 

A exposición  do descuberto 

     en diferentes soportes. 

 

Asumir responsabilidades nos 

equipo e consecuencias do 

mesmo. 

 

Cooperar entre todos para 

    acadar o obxectivo. 

 

Control do tempo e a relación 

    coa necesidade de 

    organizarse no equipo. 

 

Adquirir estratexias de 

organización dentro dos 

equipos. 

 

Aportar ideas ó grupo para 

   a mellor organización do 

   traballo. 

 

Estratexias para que o 

   grupo escoite as ideas 

   propias. 

 

Hábitos de autonomía e 

compromiso coa “súa 

parte” do traballo en 

equipo. 

 

Autonomía no uso e 

   recollida do material. 

 

Iniciativa na proposta de 

   ideas creativas e 

   orixinais. 

 

Cultura do contorno. 

 

Traballo con mapas e 

   planos. 

 

Coñecementos 

   relacionados co tema 

   das distintas 

   materias/ámbitos. 

INICIAMOS A PROGRAMACIÓN DO PROXECTO 
1º . DECIDIMOS OS ÁMBITOS/ MATERIAS NOS QUE IMOS TRABALLAR/ AVALIAR (exemplo) 



 

            CONTINUAMOS CO PROCESO DE PROGRAMACIÓN: 
 
 
2º.  MARCAMOS OS CRITERIOS E, A PARTIR DELES, OS INDICADORES 

 
Partindo destes ámbitos definimos (para cada área) os criterios de avaliación de xeito que 
cobren  tódolos aspectos indicados e, posteriormente, os indicadores de logro/ estándares/ 
procesos. Os criterios obtémolos da programación de ciclo, P.E.C., currículo,...  
(UDI recursoseducativos.net) 

 
3º.  COMPLETAMOS A CONCRECIÓN DAS RELACIÓNS CURRICULARES NA UDI  
 
(obxectivos, CCBB e contidos). 
 
4º. ELABORAMOS AS RÚBRICAS DE AVALIACIÓN 
 

Construímos as rúbricas cos indicadores de logro que xa temos establecidos, primeiro 
distribuíndo tódolos indicadores e criterios nas diferentes rúbricas e posteriormente 
indicamos os graos de consecución. 
 



INTEGRANTES 
 
   Mª del Carmen Bello Flores 
   Yolanda Martínez Redondo 
   Beatriz Rey Busto 
   Mercedes Sánchez Manteiga 
   Paula Mª Taibo del Río 
   Mª Luisa Martínez Duarte 


