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1. XUSTIFICACIÓN:  

 

  A competencia lingüística, entendida como elemento básico fundamental para adquisición de novas 
aprendizaxes, é unha ferramenta fundamental e estratéxica para a aprendizaxe escolar.  

A competencia lectora e escritora constitúe un elemento  de inclusión e integración na sociedade da 
información e do coñecemento. A necesidade deste proxecto baséase na idea de  formar lectores e escritores 
competentes nun proceso que o alumnado debe aprender dun xeito significativo e funcional. 

O noso produto final vai ser a recompilación de varios diarios imaxinarios elaborados polo alumnado de 4º A 
baixo o Título de “Galicia vai comigo. Unha viaxe á emigración ” , vinculados ao PDI da Biblioteca “ Eu son Galicia” 
e  ao programa de Educación Responsable do presente curso.  

 

2. PROPOSTA DIDÁCTICA   

A proposta consiste na  lectura de varias obras literarias para chamar a atención ao alumnado sobre as 

dificultades que conleva marchar do propio país para atopar unha vida mellor. 

Nesta viaxe literaria hai tempo para a reflexión sobre A Declaración Universal dos Dereitos Humanos , que o 

alumnado xa traballara con anterioridade, pero que cobra agora maior visibilidade e  tamén para fomentar o 

espíritu de empatía  e respecto cara aos migrantes.   

Establecéronse como obxectivos: 

✓ Desenvolver a competencia lectora e escritora. 
✓ Favorecer a competencia literaria.  
✓ Educar no uso crítico da información . 
✓ Fomentar o hábito da lectura.  
✓ Apoiar a adquisición das competencias básicas, especialmente:  

 
➢ Comunicación lingüística.  
➢ Coñecemento social e cidadá. 
➢ Tratamento da información e a competencia dixital . 
➢ Cultural e artística.  
➢ Aprender a aprender.  

 



Materiais empregados: Escolla de libros procedentes da Biblioteca do centro. 

 

 

 

Título da obra: Lúa de Ningures.  

Autora: Beatriz Maceda 

Ilustradora: Laura Veledo 

Editorial: Xerais. colección Merlín  

Ano de publicación:  2019 

Resumo argumental:  

Lúa é unha nena que, canda a familia, ten que 

abandonar o seu país debido ás ideas políticas do seu 

pai e á inminente guerra. O avó de Lúa, con quen a nena 

lera o conto d´O Principiño, que a habería marcar para 

sempre, decide permanecer no país, onde acabará 

falecendo vítima dun bombardeo.O destino da nena 

será un inmenso campo de refuxiados, onde a familia 

tratará de recontruír a súa vida. Alí, Lúa coñecerá a 

outras nenas e nenos cos que trabará amizade e creará 

unha editorial para compartir os contos que escriben e 

ilustran co resto de rapaces do campo.Tras asistir á 

morte de varios amigos debido a enfermidades 

curables, Lúa recibe a visita dun voluntario galego que 

lle regala uns aerosois para debuxar graffitis. Por medio 

deste voluntario, Lúa poderá participar, e gañar, un 

concurso internacional de debuxo mural. 

 

 

 

 

 

 

 

Título da obra: Trenfugiados 

Autor: José Camparini 

Ilustradora: Evelin Daviddi 

Editorial: La Fragatina 

Ano de publicación: 2016 

Resumo argumental:  

Uns menos , que son curmáns, charlan na casa da súa 
avoa sobre o que son os trenfuxiados; Laura, unha das 
curmás, cre que non se di así, senón que se di 
refugiados; intentan entender por que marcharon das 
súas casas.  

 



 

 

 

Título da obra: Un largo viaje 

Autor: Daniel H.Chambers 

Ilustrador: Federico Delicado 

Editorial: Kalandraka 

Ano de publicación: 2018 

Resumo argumental:  

Dúas viaxes transcorren paralelamente e se mesturan : 
un ave e a súa cría emprenden o traxecto migratorio 
cara ás terras cálidas do sur, mentres que unha familia 
que vive nun país en guerra fuxe cara ao norte. 

O relato de ambas aventuras coincide en plasmar o 
temor ante o desafío, o desanimo que brota polo 
cansancio e a confianza e a esperanza que tentan 
trasmitir os adultos.  

 

 

 

Título da obra: Morriña 

Autora: Paula Ventiglimia 

Editorial: Hercules 

Ano de publicación: 2019 

Resumo argumental : 

 A viaxe, un futuro incerto pero esperanzador. Xente 
que non é a túa e unha cidade descoñecida. A morriña 
pola terra sempre no corazón. Un percorrido vital sen 
palabras. 

 

 

 

 

 

 

Título da obra: Morriña que en gallego significa 

melancolía. 

Autora: Violeta Monreal 

Editorial: Gaviota 

Año de publicación: 2005 

Resumo argumental:   

María tivo sorte e gracias á bruxa Maruxa convirte o seu 

sentimento de tristura nun sentimento de morriña máis 

doce. 



 

 

 

Título da obra :   A miña familia 3+1=7.  

Autora: Isha Botin 

Ilustrador: Gaspard  Talmasse 

Editorial: Verdemar 

Año de publicación:2019 

Resumo argumental: 

É a historia dunha familia reconstituída que cambia de 
país e mesmo de continente. Fillos de dous 
matrimonios que, xuntos, viven primeiro conflitos ou 
desencontros, pero que axiña buscan un camiño 
común. O relato mostra a ledicia de descubrírense, de 
xogar xuntos e de saber que a harmonía e o amor 
poden xurdir se somos xenerosos e estamos abertos 
aos demais. 

 

 

Título da obra : Migrar 

Autor : José Manuel Mateo 

Ilustrador: Javier Martínez Pedro 

Editorial: Kalandraka 

Año de publicación: 2012 

Resumo argumental: 

Migrar conta a historia dun neno latinoamericano que 
se ve obrigado a buscar ao seu pai, un home que 
tivera que emigar en busca de traballo cara a Estados 
Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROGRAMACIÓN 

 

Materias traballadas Estándares/ criterios Competencias 

Lingua Galega e Castelá 

Extracción da información 

 

 

 

 

 

Comprensión global 

 

 

 

Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre os  contidos 

 

A adecuación 

 

A coherencia 

A cohesión 

 

A corrección 

 

Localiza personaxes. 

Localiza lugares. 

Localiza accións. 

Identifica tempo externo (época..) 

Identifica o lugar ou lugares onde se desenvolve a acción. 

Relaciona título co argumento. 

Identifica secuencia temporal. 

Valora se o argumento é real ou fantástico. 

Identifica a ensinanza que nos trasmite o texto. 

Recoñece cales son os personaxes principais. 

Identifica o significado do léxico segundo o contexto. 

Realiza inferencias sobre os personaxes. 

Realiza inferencias sobre o argumento. 

Diferencia o que di o narrador do que din ou pensan os 
personaxes . 

Recoñece as voces dos personaxes nos diálogos. 

Hipotetiza sobre outros posibles desenlaces. 

Aprecia actitudes dos personaxes. 

Valora o comportamento de certos personaxes dende o 
punto de vista das emocións e da moral 

O texto está adáptado á tarefa requerida. 

O Rexistro é adecuado á situación de comunicación. 

O texto ten sentido global e coherencia lóxica. 

Usa conectores textuais e de sucesión temporal 

A produción e lexible. 

A presentación: limpeza e distribución do espacio é 
axeitada. 

A Ortografía cumpre os mínimos exisibles para o nivel. 

Competencia lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia escritora 

 

 

 

 

Ciencias Sociais 

O fenómeno migratorio 

 

Coñece e verbaliza diferentes fenómenos sociais 
existentes. 

Fai unha valoración crítica do fenómeno migratorio. 

Debate posibles solucións. 

Competencia Social e 
Cidadá 

 

 

 

 



Expresión Plástica 

 

 Valoración do coñecemento de 
diferentes códigos artísticos 
como medios de  expresión de 
sentimentos e ideas. 

Valoración do contido 
informativo que as imaxes 
proporcionan.  

Interese por axustar o proceso 
c creativo ás intención mediante 
bosquexos ou deseños.  

 

 
 

 

 

Entende que tódalas culturas posúen manifestacións 
culturais e artísticas enriquecedoras  

Emprega diferentes técnicas plásticas   para expresar 
sentimentos e emocións. 

Interpreta e valora a información obtida de imaxes.  

 

 

Organiza e planifica o seu propio proceso creativo  

 

 

 

Competencia cultural e 
artística 

Valores 

Valoración dos dereitos 

de todos os nenos e de 

todas as nenas do 

mundo recoñecidos nas 

declaracións universais, 

Respecto polos costumes 

e modos de vida 

diferentes ao propio. 

Participa activamente amosando iniciativa, sen medo a 
equivocarse, tendo en conta o obxectivo a alcanzar. 

Realiza propostas creativas e utiliza as súas 

competencias para abordar proxectos sobre valores 

sociais. 

Recoñece, identifica e respeta as calidades doutras 
persoas. 

Aprender a aprender. 

 

 

 

 

Competencia Social e 
Cidadá 

 

4. DESCRICIÓN DO TRABALLO DESENVOLVIDO 

 

  A lectura en común de varios contos e obras narrativas , todas elas sobre o tema da migración 
, debida a diferentes causas , sempre deu lugar a debates colectivos e confrontación de valoracións e 
opinións.  

No inicio das lecturas poñíase enriba da mesa de que tipo de texto se trataba, a súa autoría 
(texto e ilustracións) ,  a data de publicación, actualizábamos os coñecementos previos e os 
contrastábamos. Durante o proceso de lectura íamos lendo abordando procedementos para resolver 
problemas de comprensión ( avanzar, retroceder, inferir o significado, resumir o que se dicía, 
parafrasear un fragmento, mirar no diccionario o significado dalgunha palabra…) e íamos confirmando 
ou rexeitando hipótesis ou predicións. Ao remate, o alumnado tiña que ser capaz de interpretar e 
integrar información das obras  facendo uso dos seus propios esquemas de coñecemento e das súas 
experiencias, analizar, contrastar e avaliar o contido e realizar unha crítica ou emitir xuízos sobre o 
propio texto diferenciando o real do imaxinario, identificando discriminacións... 

Posteriormente, durante o proceso de escrita , tal e como se desprende do dito con 
anterioridade, a interrelación do grupo favoreceu a discusión, a confrontación de ideas sobre o contido 
das obras lidas e iso fixo que os textos que escribiron os alumnos e alumnas  tiveran as súas 
peculiaridades reflexadas nos diarios que escribiron  en “Galicia vai comigo. Unha viaxe  á emigración 
”. 

 

 



Sesión 1: 

Explicación ao alumnado sobre o traballo a realizar 

 

 

Actividade  motivadora : Observación e comentario da obra de Luis Seoane “Emigrante”. 

 



Sesión 2: 

Lectura en grupo e valoración dos contos Migrar e A miña familia: 3+1=7 para relacionalo co 

tema 5 de Sociais “A poboación e o territorio” que xa víramos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sesión 3 : 

Lectura en grupo e debate sobre as obras Un largo viaje y Trenfugiados , con especial atención 

ás ilustracións que acompañan a ambos textos e que axudan a entender o dramatismo da 

emigración. 

 

 

 

 

 



Sesión 4: 

Observación e lectura de dous contos breves pero significativos relacionados co sentir galego 

da terra abandonada . Morriña ( sen texto ) e Morriña que en gallego significa melancolía. 

 

Sesión 5: 

Comeza a escrita do diario persoal “Galicia vai comigo. Unha viaxe á emigración” e 

recoméndase a lectura individual da obra “Lúa de ningures”. 

 

 

 



5. PRODUTO FINAL 

Diario dun emigrante que “persensa” Galicia  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 


