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PRESENTACIÓN 
 

Temos que ter en conta que os medios de información e comunicación representan un 
contido importante do noso entorno social, cultural, tecnolóxico e económico, e polo tanto o sistema 
escolar, como subsistema social formalmente encargado de instruír e educar os alumnos e alumnas, 
non pode quedar alleo ás contribucións e posibilidades, aos retos e desafíos que hoxe nos formulan 
os novos medios e modos de tratar e operar coa información. É necesario, polo tanto fundamentar e 
desenvolver un determinado modo de relación ente os medios informativos e a educación, que 
poderiamos cualificar como integrador. 

Que significa integrador: tanto o sistema escolar e curricular como o conxunto de medios, 
recursos e tecnoloxías hoxe dispoñibles, constitúen dous mundos diferentes, dúas realidades 
situadas en órbitas específicas, relativamente autónomas e acaso, ata independentes. Os novos 
medios de comunicación e as novas tecnoloxías xurdiron e desenvolvéronse fóra do sistema 
propiamente escolar. O modo en que funcionan e para que son utilizados os medios e sistemas de 
comunicación, fan que a súa integración  no sistema escolar mereza ser considerada. 

A educación, dende unha opción de humanización e progreso social, intentará a formación 
integral dos cidadáns, a súa capacitación para participar activamente na sociedade onde lles toca 
vivir e onde terían que desenvolverse persoal e profesionalmente.   O tema esixe unha liña de 
argumentación propiamente educativa, centrada en reflexionar que habilidades e actitudes poden 
promover nos estudantes, ou qué facetas do goberno dos centros escolares ou da formación do 
profesorado teñen que ser consideradas. Tamén debemos ter en conta a conveniencia de dar 
primacía ao curricular, aos valores e significados educativos, sobre os medios ou ás tecnoloxías, de 
forma que sexan os nosos proxectos pedagóxicos os que reclamen os medios a utilizar e non ao 
revés. 

 A integración debe supoñer unha perspectiva indagadora, exploratoria e investigadora, 
aberta a aquelas posibilidades e contribucións que as novas tecnoloxías poidan comportar para 
reconstruír dalgún xeito o que se ensina. A integración dos medios informativos, pode servir tamén 
como acicate para incorporar innovacións valiosas nos modos de representar, expresar e operar, 
coñecer e cuestionar o coñecemento sobre o que traballan nas aulas os profesores e alumnos. 

 A integración escolar cos medios informativos esixe unha liña de argumentación 
propiamente educativa, é dicir, centrada en reflexionar e debater sobre que cuestións ideolóxicas e 
valorativas entran en xogo ao utilizar na educación certos medios; que representan con respecto ao 
que ensinan as escolas e ao modo de crear oportunidades para a aprendizaxe dos alumnos e o 
traballo dos profesores; que habilidades e actitudes poden promover nos estudante, ou que facetas 
do goberno dos centros escolares ou da formación do profesorado teñen que ser consideradas 
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 XUSTIFICACIÓN  
 

Interese do tema elexido 
 
 O primeiro que quero xustificar é a importacia da integración do xornal diario nas nosa 
actividades diarias. A experiencia pode resultar interesante e gratificante. A miña aposta é continuar 
neste labor, de aí a miña intención de facer viable este proxecto cara  aos vindeiros cursos. Deste 
xeito farei unha continuidade cos alumnos do noso centro desta proposta didáctica. 
  
 Este proxecto está organizado ao redor de tres eixes fundamentais: a información, o traballo 
a realizar con ela, a integración coas demais materias. A materia deberá impartirse alternando a 
introdución lóxica e ordenada de conceptos coas actividades variadas dentro da aula. Un 
instrumento básico de traballo vai ser a informática.  
 

      
 
 Entre os contidos están incluídos un grande número de competencias básicas dirixidas a que 
o alumnado realice valoracións críticas do papel da prensa no contexto social actual, así como a que 
o alumnado observe a breve historia e influencia destes medios na sociedade. 
  
 Partimos que o traballo co xornal axuda a mellorar o rendemento de todas as materias. En 
consecuencia as unidades didácticas que acompañen á programación deberán basearse na 
organización do alumnado en pequenos grupos nos que realicen traballos de elaboración arredor de 
centros de interese do alumnado. No transcurso desta elaboración, os alumnos e as alumnas 
identificarán, seleccionarán,  analizarán diversos conceptos e reutilizarán coñecementos procedentes 
doutras materias do currículo. 
 
 Escollemos o secuestro do Alakrana, porque a partires desta nova, podemos traballar 
múltiples centros de interese,  por unha banda a parte histórica e xeográfica dun país (país?) 
descoñecido para nós, e incluso dun continente. Por outra banda, temos a área de cidadanía moi 
apropiada para traballar o sector humanitario que este episodio leva consigo. Tamén estudaremos a  
economía ao redor do sector pesqueiro que nos axudará a ampliar o noso concepto do sector 
primario, secundario e terciario  en canto ao que supón a pesca do atún na nosa economía. Así 
mesmo aproveitarase algunha sesión para traballar os países desenrolados e os países 
subdesenrolados. E por último traballaremos as linguas, elaborando diferentes actividades para cada 
centro de interese que vexamos apropiado. 
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 Referentes curriculares 
 

A opción elexida non supón unha renuncia aos contidos curriculares e, moito menos, ao 
desenrolo das capacidades recollidas nos obxectivos xerais  do vixente Real Decreto 1513/2006  
polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Primaria e no Decreto 
230/2007 do Consello da Xunta de Galicia, Orde do 5 de xullo, polo que se establece o Currículo da 
Educación Primaria Obrigatoria para esta Comunidade, 

Abordaranse diversas áreas coas súas competencias correspondentes: lingua e literatura, 
coñecemento do medio natural e social, matemáticas, informática, artística... Trataranse desde unha 
perspectiva máis actual, maís centrada no que cada día vive o alumnado no seu entorno inmediato 

 

Opcións metodolóxicas 
  
 O  traballo cooperativo, a funcionalidade das aprendizaxes e a aprendizaxe significativa 
serán as liñas metodolóxicas a ter en conta no proceso do ensino. A decisión de traballar ten como 
finalidade que  os alumnos se impliquen en  actividades motivadoras,  abertas,  activas e creativas. 
Cada actividade programarase en ciclos de 9 sesións. A unidade de traballo desenvolverase todas as 
semanas, en unha ou dúas sesións de cincuenta minutos. 
 
 A iniciación ao traballo coa prensa tratará os contidos conceptuais o máis brevemente 
posible, o que non quere significar que serán omitidos. Sempre se procurará combinar os obxectivos 
axeitadamente para que os alumnos poidan aplicar de inmediato algo deses contidos conceptuais 
nos seus traballos. Primará máis o procedemento de traballo e o logro dun clima adecuado que os 
propios contidos académicos, sen renunciar a eles. 
 
 A investigación requirirá destrezas específicas de busca de información que se deben 
practicar constantemente. Internet poderá servir de recurso educativo tanto para a propia materia 
informática coma para as demais. Un alumno ou alumna aprende moito cando pretende resolver un 
problema concreto para o seu proveito, por exemplo, buscar material para confeccionar un traballo 
para algunha materia. 
 
 As actividades realizaranse nun caderno de traballo que suporá un excelente medio para 
establecer a síntese entre o coñecemento xeográfico e a súa relación cos grandes problemas socias e 
económicos que teñen dimensión planetaria. 
  
 Non esqueceremos aspectos lúdicos propios deste traballo, sempre e cando as actividades 
non caigan no tópico do "pasatempo" deixando de desenvolver novas capacidades nos alumnos. 
  
 Traballaranse tamén cuestións relacionadas coas actitudes sociais e valores como a 
solidaridade, o respeto ao medio ambiente, a tolerancia, etc. A función principal do profesorado 
neste proceso consiste en aproximar o alumnado - gradualmente- aos temas controvertidos. 
  
 O contorno do centro, finalmente, debe utilizarse como un importante recurso didáctico 
nesta materia. Será interesante facer visitas a lugares onde a pesca xogue un papel fundamental. 
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Tamén a participación en concursos escolares pode ser motivadora –caso actual-. Este traballo 
verase tamén conformada polas distintas mentalidades dos profesores, alumnos e pais. 

O Centro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de profesores 32 
Número de alumnado 300 
 
 

O entorno 
 
 O Ceip de Coirón Dena, atópase  no concello de Meaño, situado  no centro da Comarca do 
Salnés e  na ría de Arousa (Pontevedra). 
Este Concello compende 7 parroquias: Dena, donde está situado o noso centro e o IES, no lugar 
chamado Coirón. As restantes parroquias son Padrenda, Covas, Xil, Lores, Simes e Meaño -lugar 
no que se atopa o outro centro de primaria-. 
 
 

        
  
http://www.concellodemeano.com/web/guest/municipio 
 
Poboación 5.475 habitantes 
Extensión 28km2 

Límites: Norte: Concello de Ribadumia 
  Sur: Concello de Sanxenxo 
  Este: Concellos de Meis e Poio 
  Oeste: Concellos de Sanxenxo  e Cambados e a Ría de Arousa 
 

CEIP de Coirón Dena – Meaño 
Rúa dos colexios nº 6,  36967 Dena (MEAÑO) 
ceip.coiron.dena.@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/ceipdecoirondena/ 

 
 
Como experiencia docente, comento que o noso

centro participou en dous proxectos europeos actuando
sempre como centro coordinador. O primeiro referíase ao
medio ambiente e o título do segundo foi “A integración
das novas tecnoloxías no currículo escolar”. Esto
constátanos como un centro cuns obxectivos definidos para
desenvolver o coñecemento dos alumnos e o papel que
xogan neste proceso os profesores e os centros escolares ao
utilizar certos medios tecnolóxicos de información. 

ENTORNO 
- Nivel social medio-bajo 
- Nivel socio-económico medio 
- Nivel cultural medio 
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Comunicación: Autovía do Salnés, Estrada Comarcal de Vilagarcía - O Grove e o enlace desta con 
Sanxenxo, estrada Noalla - Caldas e outras estradas locais. 
 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 
 

Contexto 
 
 Esta unidade estase a levar a cabo  no CEIP Coirón-Dena de Meaño cos alumnos do 6º curso  
nivel A, de Educación Primaria. Cóntase, cun total de 15 alumnos, 12 alumnos e 3 alumnas. 
 
 A unidade está fundamentada no traballo do xornal, aproveitando unha nova que día a día 
lévanos a traballar ás distintas áreas e competencias correspondentes. É un traballo en equipo, no 
que interesa son os resultados. Nel faremos un estudo detallado diversificado en varios temas: 
 
- Farase un seguimento, un voceiro,  día a día da nova. 
- Presentarase unha información detallada tanto a nivel xeográfico como histórico. 
- Prepararanse cadernos de traballo para elaborar nas casas e en todos os ciclos. 
- Recopilaremos ou elaboraremos contos para logo traballalos na aula de informática. 
 
 Este traballo poderá ter unha continuidade, se é o caso,  no resto dos ciclos educativos de 
xeito coordinado. O groso central das medidas confluirán na semana posterior a Semana Santa, 
coincidente co final do 2º trimestre, aínda que se poderá continuar con medidas concretas ata final 
de curso para darlle un sentido de continuidade ao traballo e valorar como os nenos adquiriron,  e en 
que medida,  os obxectivos propostos e,  sobre todo,  se son capaces de aplicar as competencias 
básicas reflectidas na súa vida cotián de xeito práctico. 

 
 

Ubicación 
  
 Segundo RD   R.D. 1513/2006 do Ministerio de Educación e Ciencia, do 29 de decembro,  
polo que establece as ensinanzas mínimas de Educación Primaria e no Decreto 230/2007 do 
Consello da Xunta de Galicia, Orde do 5 de xullo, polo que se establece o Currículo da Educación 
Primaria Obrigatoria para esta Comunidade,  

 
 A unidade enmárcase nas áreas de  
 

 COÑECEMENTO DO MEDIO SOCIAL E NATURAL,   
 No  bloque de contidos  

- “A ORGANIZACIÓN SOCIAL”.  
Concepto:  coñecer a existencia de organismos internacionais,;  

- OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E TRANSPORTE.  
 Concepto:  valorar a importancia das información recibidas a través dos 
distintos medios de comunicación, amosando una actitud crítica 

- A PAISAXE E O MEDIO FÍSICO 
Concepto: coñecer as diferentes formas de vida relacionándoas co 
contorno no que se dan 
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- A POBOACIÓN E AS ACTITUDES ECONÓMICAS 
Concepto: coñecer as actividades económicas dos sectores primario, 
secundario e terciario. 
 
 

 LINGUA E LITERATURA  
 No bloque de contidos  

- “SISTEMAS DE COMUNICACION VERBAL Y NO VERBAL”. 
Concepto:  Coñecer os sistemas de comunicación no mundo actual 
 

 CIDADANÍA 
 No bloque de contidos 

- “ DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS”  
Concepto: debemos coñecer e respectar os dereitos das outras persoas  
 

 MATEMÁTICAS:  
No bloque de contidos 
- ESTATÍSTICA 
- Concepto: Realización de enquisas, medicións e/ou   observacións para recoller datos 
- Medición e elaboración de planos e mapas 

 
 PLÁSTICA 

 No bloque de contidos emplazados no 3º ciclo, curso 6º 
- Elementos que configuran a linguaxe visual 
- Composicións plásticas 
- O debuxo e a linguaxe gráfica 
- Apreciación das diferentes manifestacións artísticas 

 
 INFORMÁTICA 

 Polos seus contidos a unidade emplázase no 3º ciclo de primaria,  nivel 6º 
- Ferramenta poderos para as outras áreas formativas polo que debe estar 

moi coordinada cos contenidos de todas as materias a tratar. 
 

Motivación 
 
Presentaremos algún video sobre o ocurrido e acto seguido daremos lugar a un debate no que 

xurdan todas as dúbidas sobre o tema. Expoñeremos na clase un cartel coas principais fotografías 
recopiladas do xornal e comentaremos os casos máis significativos. Tamén durante a primeira 
semana faremos unha serie de actividade do tipo: 

 
• Lectura do periódico día a día. 
• Resume do contenido.  
• Entrada en internet e buscar  información e videos correspondentes. 
• Reflexionamos e compartimos opinións.  
• Visitas ao porto, lonxa, cofradía de pescadore, estaleiro, depurardora de mariscos…. 
• Enumeración de curiosidades relacionadas coa pesca. Tes reparado que…? 

- …cerca de 50% dos pescadores espeñois son galegos? 
- …nas rías galegas se consigue cultivar, na mitade de tempo do que se necesita no 

Cantábrico e no Mediterráneo, mexilóns aptos para o consumo, e que asimismo se 



10 

 

logran nun ano magniíficos exemplares de ostras cultivada, cando nas costas francesas 
tardan catro anos en obtelas. 

- …de cada cinco animais que viven no noso planeta, catro deles viven no mar? 
- …o consumo de pescado só acada o 1% das necesidades alimenticias da Humanidade? 

• Amosar láminas e fotografías de peixes, barcos, artes, etc. 
• A simple pregunta de  que vistes onte na televisión? pode dar pé a unha conversación que 

nos leve ao centro de interese. 

Obxectivos 
 

• Segundo Obxectivos Xerais 
 
 ADQUIRIR e empregar con precisión e rigor o vocabulario específico da área.  
 IDENTIFICAR os principais factores que condicionan a existencia de pesca fóra de Galicia 
 co fin de adquirir unha prespectiva glabal da importancia da pesca. 
 LOCALIZAR as noticias relacionadas co tema no periódico. 
 RESPECTAR e valorar o traballo dos homes do mar, así como achegarse á problemática 
 do sector pesqueiro e desenvolver comportamentos de prevención dos temas ecolóxicos. 

 
• Segundo Obxectivos específicos:  
 

- Situar xeográficamente o país de referencia. 
- Descubrir a importancia da pesca para o noso país.  
- Valorar a transformación da paisaxe polo ser humano . 
- Coñecer as diferentes formas de vida e relacionalas co entorno no que se dan. 
-  Recoñecer que coidar a natureza é unha tarefa que depende de tod@s.  
- Preparación de croquis, mapas e planos empregando signos convencionais  
- Iniciarse na técnica de recollida de dados e a súa interpretación.  
- Adquirir coñecementos básicos da poboación local . 
- Coñecer as actividades económicas dos sectores primario, secundario e terciario . 
- Coñecer o proceso de extracción, transformación e comercialización de algún producto 

básico . 
- Valorar todas as actividades laborais como necesarias. 
- Ordear temporalmente feitos e eventos referidos ao traballo que se está a facer. 
- Recoñecer a existencia de dirferencias nos grupos por razóns étnicas, de sexo,  etc. 
- Rechazo ante a discriminación. 
- Coñecer a existencia de organismos internacionais.  
- Coñecer as características básicas das redes de infraestruturas de transporte na 

localidade: camiños de ferro, autoestradas, portos, aeroportos, etc.  
- Ser capaz de planificar viaxes e rutas usando guías, mapas, etc, e interpretar os signos 

convencionais. 
- Valorar a importancia da información recibida a través dos diferentes medios de 

comunicación, amosando unha actitude crítica.  
- Coñecer feitos históricos relevantes.  
- Recoñecer o texto escrito como unha fonte de información, pracer, enriquecemento e 

perfeccionamento. 
- Elaborar textos escritos empregando as estruturas e procedementos, e empregando 

adecuadamente as regras de ortografía. 
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- Iniciar e desenvolver a técnica do resumo, segundo os niveis. 
- Desenrolar a creatividade a través da creación de textos, e desenvolvelos a través da 

informática: powerpoint, word, ….   
- Produción de textos escritos: resumos, fichas, etc. para recoller, organizar e Recordar 

información. 
- Analizar e comentar os textos escritos, captando as diversas relación que se establecen 

entre os elementos do texto.  
- Utilizar dicionarios, enciclopedias e outras fontes de datos. 
- Recoñecer e interpretar os distintos tipos de materiais escritos: folletos, instancias, 

certificados. 
 

• Segundo Obxectivos concretos da unidade: 
 

- Seguir día a día as noticias do xornal, neste caso “A VOZ DE GALICIA” 
- Interpretación dos distintos periodos históricos polos que pasou Somalia.  
- Situar xeográficamente a Somalia. 
- Facer un estudo económico sobre a pesca. 
- Elaborar estadísticas e gráficas pesqueiras (capturas, man de obra empregada, prezos en 

lonxa…). 
- Localizar no mapa as principais bases pesqueiros españolas no mundo (concretamente 

en África). 
- Elaborar mapas de portos e caladeiros galegos. 
- Situar no mapa os princiapais países pesqueiros do mundo e os caladeiros máis 

importantes. 
- Redactar traballos sobre temas pesqueiros para logo plasmalos en soporte informático. 
- Investigar sobre a acuicultura e sobre a importancia que ten en Galicia. 

 

 

Competencias básicas 
 
• Matemática 

- Utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de 
expresión e razoamento matemático. 

- Producir e interpretar distintos tipos de información sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade. 

- Resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 
- Interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. 
- Coñecer e manexar os elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, 

medidas, símbolos, elementos xeométricos, etc.) en situacións reais ou simuladas da vida 
cotiá. 

 
• Coñecemento e interacción co mundo físico e 

social 
- Interactuar co mundo físico, tanto nos seus 

aspectos naturais como nos xerados pola 
acción humana. 
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- Percibir o espazo físico en que se desenvolven a vida e a actividade humana, tanto a 
grande escala coma no contorno inmediato. 

- Ser consciente da importancia de que todos os seres humanos se beneficien do 
desenvolvemento e de que este procure a conservación dos recursos e a diversidade 
natural, e se manteña a solidariedade global e interxeracional. 

- Ser consciente da influencia que ten a presenza das persoas no espazo, o seu 
asentamento, a súa actividade, as modificaicóns que introducen e as paisaxes resultantes. 

- Interactuar co espazo circundante: moverse nel e resolver problemas nos cales 
interveñan os obxectos e a súa posición. 

- Interpretar o mundo. 
- Identificar os prinicipais problemas xeográficos relacionados coa pesca 
- Valorar a importancia do respecto ás demarcacións 

xeográficas 
- Coñecer os límites de pesca no Océano Índico. 
- Procurarse un estudio do perigo que supón non 

cumprir os acordos xeográficos. 
- Determinar os aspectos básicos da xeografía de 

África en xeral e de Somalia en particular. 
- Comparar as diferencias entre un pais 

subdesenrolado e un país desenrolado. 
- Coñecer e valorar a evolución dos países do Terceiro Mundo 
- Coñecer algúns dos principais problemas do mundo actual. 

 
•  Comunicación lingüística 

- Comprender e expresar ideas, sentimentos e 
necesidades 

- Adecuar a fala ás distintas situacións comunicativas 
- Utilizar diversas formas de discursos na 

comunicación 
- Aprender a falar e interactuar en diferentes linguas 
- Realizar unha correcta lectura expresiva 
- Compoñer e presentar un texto que reflicte o 

problema de Somalia 
- Escribir diversos tipos de textos que amosen o 

traballo realizado na aula. 
 

•  Cultural e artística 
- Comprender a realidade social en que se vive, 

cooperar, convivir e exercer a cidadanía 
democrática nunha sociedade plural 

- Mostrar capacidade de iniciativa e ideas propias e 
orixinais 

- Dispor de habilidades perceptivas de creación 
tecnolóxica, artística e cultural 

- Deseñar e desenvolver a través de debuxos e 
fotografías o conflicto do pirateo. 

- Intererarse e gozar coas obras de arte e outras 
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manifestacións culturais dos distintos países de continentes,  familiarizarse con elas, e 
aprecialas 

 
• Tratamento da información e competencia dixital 

- Utilizar internet como consulta de datos e medio de 
información 

- Seleccionar e valorar a información obtida. 
- Coñecer as linguaxes e soportes de información 

máis frecuentes. 
- Coñecer e usar programas básicos nos que podamos 

reflectir a información obtida. 
- Utilizar técnicas e estratexias diversas para acceder 

á información. 
 
 

• Competencia social e cidadá 
‐  Coñecer e concienciarse da existencia de distintas perspectivas ao analizar a realidade. 
‐  Analizar multicausal e sistemicamente para axuizar os feitos e problemas socias e 

históricos e para reflexionar sobre eles de forma global e crítica. 
‐  Realizar razoamentos críticos e loxicamente válidos sobre situación reais. 
‐  Saber comunicarse en distintos contextos, expresar as propias ideas e escoitar as alleas. 
 
 

• Autonomía e iniciativa persoal 
- Trazar un plan de acción: organización 
- Elaborar plans de acción para realizar os 

traballos.  
- Amosar iniciativas e ideas propias, comparalas e 

compartilas cos compañeiros/as. 
- Integrarse en proxectos de traballo en equipo. 
- Cultivar un pensamento diverxente, crítico e 

orixinal. 
- Levar á práctica iniciativas con garantías de 

logro. 
- Valorar positivamente a colaboración e o traballo cooperativo na realización de 

proxectos. 
- Acadar o coñecemento académico necesario para o desenvolvemento persoal e social. 
 
 

• Aprender a aprender 
- Adquirir habilidades para desenvolver as capacidades intelectuais propias. 
- Coñecer as características do proceso de aprendizaxe individual e en grupo 
- Adoptar actitudes positivas cara ao esforzo persoal 
- Sentir curiosidade e gusto por aprender e por facer as cousas ben feitas 
- Coñecer e utilizar estratexias e técnicas de aprendizaxe e de traballo intelectual 
- Lograr e valorar a regularidade e constancia do 

traballo diario 
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- Coñecer as principais estratexias para mellorar a atención e a memorización 
- Coñecer e utilizar diversas fontes e recursos de información 
- Analizar e avaliar os erros cometidos no proceso de aprendizaxe persoal 
- Organizar os tempos e tarefas. 
- Ter a capacidade de afirmar e defender dereitos. 

 

 

 

 

 

 

Contidos 
 

 
INFORMACIÓN 
 
Consultamos o periódico e navegamos por internet 
Buscamos noticias, clasificámolas, debatímolas en clase 
 
 
TAREFAS TIPO 
 
RECOPILAR información nos xornais e na web sobre a pesca, Somalia, Alakrana…. 
CONFECCIONAR cadernos de traballo con actividades varias 
REPRODUCIR as aportacións máis significativas…comentando as súas teorías 
ELABORAR síntesis a partir da lectura de dúas interpretacións de informaciós diferentes e plasmalas na 
elaboració de traballos para presentar aos compañeiros 
ANALIZAR  e debater causas, principios e consecuencias dun secuestro: preparar un cómic 
REALIZAR actividades de preguntas e respostas 
ENXUIZAR a través de contos os resumes do tema tratado 
TEMAS A DEBATE: as vedas… a contaminacions das augas… os dereitos internacionais...os pobos 
subdesenrolados. 
DRAMATIZAR: faremos un guiñol para o día das letras galegas sendo os protagonistas os piratas. 
 
 
CONTIDOS ESPECÍFICOS 
 
NOCIÓNS XERAIS 

• ANALIZAR as condicións histórico-xeográficos de Somalia  
• DESCRIBIR os distintos tipos de pesca e as diferentes artes e aparellos. A acuicultura. 
• COÑECER as sociedades desenroladas e as sociedades subdesenroladas 
• ELABORAR traballos os centro sobre de interese estudiados. 

 
A PESCA EN GALICIA 
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• ENTENDER a importancia das pesquerías galegas: factores determinantes e principais especies. A 
riqueza das rías. Os mariscos. 

• RECOÑECER os tipos de pesca. Artes e aparellos. 
• SITUAR a frota pesqueira. Os portos. 
• EXAMINAR as industrias relacionadas. 
• SINTETIZAR os problemas do sector.  
• EXPLICAR  por que saímos a pescar fóra de Galicia. 
• INTERPRETAR O futuro da pesca 

 
A PESCA FÓRA DE GALICIA 

• RESUMIR as  principais pesquerías ou bancos mundiais de pesca 
• EXAMINAR os problemas que acarrea a pesca: en busca de bancos de pesca “O Índico” 
• ELABORAR un traballo detallado sobre Somalia 

 
 
 

Actividades 
 
 
 
ACTIVIDADES:  preséntase unha guía de actividades ao final da aplicación. 

VOCEIRO Faremos un seguimento, día a día, do Alakrana, recopilamos fotos e textos. 

XOGRAFÍA Situación xeográfica 

HISTORIA Somalia, unha historia 

POBOACIÓN Os pobos desenrolados e os pobos subdesenrolados 

ECONOMÍA A pesca do atún e os seus derivados 

CONVIVENCIA Os dereitos universais 

FUTURO Hai futuro na pesca? 

COMPOSICIÓN 

De textos 

A linguaxe dos peixes 
Reacción ante unha galerna 
Explotación do mar polos extraterrestres 
Unha de piratas 

 
 
 
 

Metodoloxía 
 

CARACTERÍSTICAS: 

1. Motivadora e activa por parte do profesorado:  
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- a profesora presenta aos alumnos a imaxe que acompaña á nova do xornal, e abre un 
debate sobre que lles suxire esa imaxe. 

2. Participativa por parte do alumno:  
- actividade de recollida e organización da información 
- análise da mesma: lectura individual do texto e resumo do mesmo no que aparezan as 

ideas principais e as secundarias 
3. Sustentada na aprendizaxe significativa :  

- Buscamos información que complemente o noso saber. 
- En grupos pequenos de dous ou tres persoas, valoranse os aspectos positivos e negativos 

que se atoparon na rede en relación co texto traballado.  
 
 

ANÁLISE DOS CONCEPTOS E PROBLEMAS 

- SONDEO INICIAL DE IDEAS: Debate entre os alumnos para coñecer o seu nivel de 
coñecemento. 

- EXPLICACIÓN DOS DIFERENTES CONCEPTOS - preguntas de dúbidas 
- ACLARACIÓN DOS CONCEPTOS MÁIS CONFLITIVOS: Somalia, un país? 
 

SEGUIMENTO DAS ACTIVIDADES TÉCNICA E ATT. Á DIVERSIDADE 

- Interpretación crítica persoal do alumno: indagación  e información – traballo individual 
- Elaboración en pequeño grupo das actividades propostas – pequeño grupo  
- Exposición á clase do traballo realizado – grupo de clase 
- Viaxe virtual ou real … gran grupo 
- Seguimento individual dos coñecementos para prantexar os grupos de reforzó e ampliación. 
- Coordinar coa Orientadora e Pt traballos para alumnos con NEE, e alumnos con ACI 
 

AGRUPAMENTO E ESPAZOS 

- Individual, pequeño grupo, grupo de aula, gran grupo (saídas), grupos flexibles 
- AULA: traballo das actividades. 

 

RECURSOS E MEDIOS 

- IMPRESOS:  xornal “A VOZ DE GALICIA”, texto, guía, atlas, colección de historia… 
- AUDIOVISUAL: videos, CD, DVD 
- INFORMÁTICO: hemeroteca web da “Voz de Galicia” 

  buscadores: google, Elcano, Olé, altavista 
   Portales: Cidade futura, telépolis, interbbok, Lupa, Ypi, Lope de V. 
   Wikipedia…. 
 

   Enlaces:  http://aulaticdecris.blogspot.com/  
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Temporalización 

A unidade de traballo desenvolverase todas as semanas, en tres sesión de cincuenta minutos,  e  
unha última sesión de xeneralización e afianzamento de  aprendizaxes. 

 
Cada actividade programarase en ciclos de 9 sesións distribuídos do seguinte xeito: 
 
• 1ª SESIÓN sondeo inicial de ideas previas: Sondear e aclarar os conceptos complexos. 

Esquematizacion dos conceptos clave. 
• 2ª, 3ª, …7ª SESIÓN: seis sesión para buscar información, desenvolver os contidos, para 

traballos na aula de informática, algunha exposición, visita… 
• 8ª SESIÓN unha sesión para actividades de avaliación: teórica e práctica 
• 9ª SESIÓN unha sesión adicional, se é o caso para aclaración de conceptos ou elementos 

prácticos. 
 

 

 

 

Transversalidade 
 
TOLERANCIA 

 
• Respeto e valoración da contribución dos Organismos correspondientes 
• Compromiso e tolerancia cara ás aportacións múltiples 
• Practicar o rigor e obxectividade e entender as normas básicas de convivencia 
• Concienciarse e cooperar nun reparto igualitario na pesca 
• Traballamos as imaxes de tolerancia: 

http://images.google.es/images?hl=es&q=tolerancia&sourceid=navclient-
ff&rlz=1B3GGIC_esES219ES340&um=1&ie=UTF-
8&ei=SNZES6z2DsbB4gbWuNl9&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ve
d=0CB4QsAQwAw 

 
PAZ 

• Buscar frases sobre a paz e relacionalas co tema a debate. Facer o debuxo correspondente. 
• Debuxar os distintos símbolos de paz e indicar o pé de foto explicativo 
• Recitar algún poemas sobre a paz 
• Traballamos imaxes da paz: 

http://images.google.es/images?hl=es&q=paz&sourceid=navclient-
ff&rlz=1B3GGIC_esES219ES340&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi 
 

CONVIVENCIA 
• Pódese traballar…Para conseguir unha convivencia pacífica en comunidad é necesario 

coñecer e valorar os nosos dereitos e os dereitos dos demáis, 
• Traballamos imaxes da convivencia:  

http://images.google.es/images?hl=es&q=paz&sourceid=navclient-
ff&rlz=1B3GGIC_esES219ES340&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi 
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INTERCULTURALIDADE 

• O concepto de interculturalidade remítenos á idea de diversidade cultural, ao recoñecemento 
de que vivimos en sociedades cada vez máis complexas donde é necesario posibilitar o 
encontro entre culturas. Agora ben, o discurso da interculturalidade non pode construirse 
desconectado do contexto social e ideolóxico da propia diversidade cultural, desligado da 
análise de como se producen as relacións entre distintos grupos sociais e culturais ocultando 
as estructuras políticas e económicas que as condicionan. 

• Todos aprenden de nós e nós aprendemos de todos 
• Taballamos en imaxes a interculturalidade: 

http://images.google.es/images?hl=es&rlz=1B3GGIC_esES219ES340&resnum=0&q=interc
ulturalidad&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi 
 

 
INCULCAR  o rigor e a obxectividade na interpretación, na crítica, no rechazo ás opinión 
simplistas e na valoración das aportacións. 

 
 

 

Recursos e Materiais didácticos 
 

• Periódico “La Voz de Galicia” 
• Videos, cadernos de clase, libro de texto, mapas, documentos, transparencias, powerpoint 
• Bibliografía… 

 
INTERNET: 

• PORTAIS: Portalmix, Terra, Yahoo, Ya.com, Eresmas, Navegalia, Sol, Metabusca, Cidad 
futura, Yupi, Lupa, Pis Virtual, Tlépolis, El oteador, Interbbok, Bol… 

• BUSCADORES: Google, Vieiros, Yahoo, Ask, MSN search, Elcano, Altavista, Olé… 

• Wikipedia 

•  

 

Avaliación 
 
 A avaliación é un conxunto de actividades programadas que permite verificar o 
cumplimento dos obxectivos, aprezar o rendimento dos alumnos, convalidar unha estratexia 
pedagóxica, un método o un material. Esto significa que a avaliación non só é un balance, se non un 
sistema de regulación do acto pedagóxico. A avaliación concíbese e practícase do seguinte xeito: 
 

• Continua e global, xa que atende a aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos 
momentos ou fases, e ademais, tendo en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas 
do currículo. Contémplanse tres modalidades: 
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- Avaliación inicial. Achega datos sobre o punto de partida de cada alumno, 

proporcionando unha primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e 
características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía 
adecuada. 

- Avaliación formativa. Concede importancia á evolución ao longo do proceso, 
conferindo unha visión das dificultades e progresos de cada caso. 

- Avaliación sumativa. Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe 
en cada período formativo e a consecución dos obxectivos. 

 
• Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e 

particularidades. 
 

• Integradora, para o que contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a 
flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se seleccionan. 

 
• Cualitativa, na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada situación 

particular e se avalían de forma equilibrada os diversos niveis de desenvolvemento do 
alumno, non só os de carácter cognitivo. 

 
• Orientadora, dado que achega ao alumno ou alumna a información precisa para mellorar a 

súa aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas. 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS  

• Observación sistemática: 
- Escala de observación. 
- Rexistro anecdótico persoal. 

 
• Análise das producións dos alumnos: 

- Monografías. 
- Resumos. Capacidade de síntese 
- Participación en clase 
- Traballos de aplicación e síntese. 
- Caderno da clase. 
- Textos escritos. 
- Producións orais. 

 
• Intercambios orais cos alumnos: 

- Diálogo. 
- Entrevista. 
- Postas en común. 
- intervencións, respecto ás opinións. 
- Orixinalidade. 

 
• Probas específicas: 

- Obxectivas. 
- Abertas. 
- Exposición dun tema. 
- Resolución de exercicios. 

 
• Autoavaliación. 
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• Coavaliación. 

 
 
BASEADA NOS CRITETERIOS DE AVALIACION 
 

• axustarase aos criterios específicos da avaliación marcados no RD. 
• axustarase aos criterios concretos da unidade, cun exercicio (teórico e práctico) dalgún  

dos traballos realizados. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Cr. 1. Analizar se coñecen os distintos continentes e mares. 
 Cr. 2. Comprobar que saben utilizar o atlas. 
 Cr. 3. Saber informarse a través da prensa. 
 Cr. 4. Participar activamente nas actividades económicas relacionadas coa pesca. 
 Cr. 5. Confirmar que valoran a importancia de respectar os dereitos internacionais. 
 Cr. 6. Elaborar unha táboa coas características xeográficas de África 
 Cr. 7. Recoñecer a situación de Somalia e o problema do pirateo en aguas internacionais 
 Cr. 8. Identificar o percorrido dos barcos galegos ata a súa captura. 
 Cr. 9. Interpretar as diferenzas entre un pobo desenvolvido e un pobo subdesenrolado. 
 Cr. 10. Aplicar os coñecementos adquiridos de historia e transferilos a soporte informático. 

 
INDICADORES  NIVEIS 

 1 2 3 4 
Criterio 1: Analizar se coñecen os distintos continentes e mares.   

Sitúa os continentes e os océanos nun mapa.     
Relaciona océanos e mares con continentes e países.      
Fala dos contidos tratados e relaciónaos coas súas experiencias.     
Criterio 2 Comprobar que saben utilizar o atlas. 

Busca no atlas o país ou mar indicado.     
Sinala as coordenadas dun lugar preciso.      
Interpreta correctamente os datos marítimos e terrestres.     
Criterio 3 Saber informarse a través da prensa. 

Participa na búsqueda de información.     
Introduce progresivamente a información axeitada      
Aporta solucións creativas nas actividades realizadas.     
Criterio 4: Participar activamente nas actividades económicas relacionadas coa pesca. 

Diferencia a pesca como unha actividade económica importante para Galicia.     

Compara a pesca dentro e fóra de Galicia.     

Comprende a necesidade de modificar os hábitos alimentarios para 

axeitalos, na medida  
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Criterio 5 Confirmar que valoran a importancia de respectar os deritos internacionais. 

Emprega o aprendido coa unidade na súa vida diaria.     
Comenta os problemas do pirateo e as consecuencias de pescar fóra de 
certos límites. 

    

Compara os dereitos  dos somalñies e os dereitos dos nosos pescadores.     
 

Criterio 6 Elaborar unha táboa coas características xeográficas de África 

Coñece as características litorais de Áfruca e a súa situación no Índico     
Recoñece os diferentes países  implicados no proceso  do secuestro.     
Diferencia entre país africano e país europeo .     
Criterio 7 Recoñecer a situación de Somalia e o problema do pirateo en aguas internacionais 

 
Comprende as funcións dos organismos internacionais.  

    

As funcións dos estados nos conflictos internacionais     
Relaciona o pirateo cos problemas de Somalia      
 Criterio 8 Identificar o percorrido dos barcos galegos ata a súa captura. 

Sabe as disitna rutas marítimas de pesca no Índico.     
Coñece a latitude e lonxitude das situación do Alakrana no momento da captura.     
Relaciona a  ruta última coa ruta dos límites xurisdicionais.     
Criterio 9 Interpretar as diferenzas entre un pobo desenvolvido e un pobo subdesenrolado. 

Diferencia entre pobo adicado ao sector  secundario e terciario e pobo 
sector primario . 

    

Compara as necesidades primarias das necesidades capitalistas.     
Sinala países desenvolvidos e países subdesenvolvidos.     
 Criterio 10 Aplicar os coñecementos adquiridos de historia e transferilo a soporte informático. 

Plasma os seus coñecemento en soporte powerpoint.     
Elabora traballos en word.     
Confecciona montaxes cos datos recopilados.     

 
 
 

Atención á diversidade 
 
CONDICIÓNS PARA UNHA ATENCIÓN EFECTIVA 
 
 A integración dos alumnos con necesidades educativas especiais e a concreción das 
adaptacións curriculares serán posibles mercé ás seguintes medidas articuladas no centro: 
 
a) A cualificación do profesorado e a importancia da acción titorial. 

O profesorado debe ter a  predisposición, a sensibilidade e a formación necesarias para asumir a 
tarefa de colaborar co Departamento de Orientación e seguir as súas directrices. 
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b) A metodoloxía.  
Os alumnos con dificultades de aprendizaxe aprenden, basicamente, da mesma forma que o 
resto. É dicir, os axustes metodolóxicos van responder a uns principios e unhas consideracións 
sobre a aprendizaxe que son comúns a todos os alumnos.  
No entanto, convén pór a énfase na planificación máis rigorosa e minuciosa, na flexibilidade, a 
metodoloxía activa e a globalización. Dentro deste contexto metodolóxico fíxanse unha serie de 
medidas especialmente beneficiosas: 
- O traballo en pequeno grupo. 
- As visitas e saídas ao contorno. 
- O uso do computador e de diversidade de materiais e recursos. 

 
c) Espazos. 

Co obxectivo de favorecer o proceso de integración e crear as condicións óptimas para o fomento 
de interaccións ricas e fluídas, prevense as seguintes medidas: 
- Salas para as actividades de apoio específico. 
- Posibilidade de modificar a aula e de crear máis dun espazo. 
- Disposición adecuada do mobiliario e coidado das condicións ambientais (visibilidade…) 
- Supresión de barreiras arquitectónicas. 

 
d) Tempos. 

A xestión do tempo guiarase por dous criterios: a adaptación ás peculiaridades especiais de cada 
alumno e a flexibilidade horaria. Así, algunhas actividades requirirán tempos máis prolongados 
(talleres, saídas, etc.) e outras máis reducidos, debido á fatiga, falta de concentración ou outros 
motivos. 

 

Plan  de Acción tutorial 
 

O ensino ten por obxecto, ademáis da transmisión de coñecementos e procedementos, a 
educación en valores, normas e actitudes, en suma, o pleno desenvolvemento persoal dos alumnos, 
un desenvolvemento que implica, por parte dos profesores, o exercicio da función tutorial. 
 
 O acto de educar non se exerce só en relación ao grupo de educación, nin ten lugar 
exclusivamente dentro da clase. Neste sentido, a orientación é o proceso de axudar a un individuo a 
coñecerse  a se mesmo e á sociedade na que viven, para que poda lograr a súa máxima ordenación 
interior e a súa integración na sociedade. 
 
 O conxunto de actividades, intervencións e programas que comprende a orientación 
agrúpase en tres eixos ou funcións básicas: 
 

A acción orientadora. 
Os tres momentos de intervención son: ao comezo da etapa educativa, ao final da etapa e ao 

longo do proceso educativo. Ten un carácter fundamentalmente preventivo. 
 

A acción de apoio. 
Comprende a actividade realizada polos profesores especialistas en problemas de 

aprendizaxe, e polos logopedas, dirixida a algúns alumnos de forma directa e a través do titor/a ou 
profesor/a. Pódese concretar en actividades de recuperación ou de reeducación das aprendizaxes 
dalgúns alumnos; na preparación de materiais ou instrumentos para as actividades de ensino; e na 
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colaboración no proceso de avaliación a través de técnicas especializadas, así como nas adaptacións 
curriculares dos alumnos. Ten un carácter compensador. 
 

A acción de asesoramento. 
Comprende a actividade realizada polo orientador/a e, ás veces, por outros especialistas cos 

órganos colexiados do centro, o profesorado e as familias. Esta actividade pode estar fixada no seu 
traballo habitual ou ben cando se lle solicita. 
 

Ademais, nesta área intégrase o programa de titorías para Primaria, dirixido ao alumnado, ao 
profesorado e aos pais e nais, baseado nos seguintes obxectivos: 
 

- Orientación persoal: 
Potenciar o autoconcepto e a capacidade de crítica, coñecer e atender problemas en estreita 
colaboración coas familias... 
 
- Orientación interpersoal: 

Fomentar as relacións, as dinámicas de grupo e o traballo en equipo tanto de alumnos como de 
familias, promover contactos entre o equipo educativo e o grupo de pais e nais... 
 
- Orientación académica: 

Informar a pais e nais da programación do curso, obxectivos xerais..., ofrecer técnicas de 
aprendizaxe, integrar o grupo no proceso de avaliación... 

 

 
 
 
 
 
 

ALUMNOS 

Hábitos básicos Técnicas de estudio 

 
- Sentarse correctamente. 
- Relaxación. 
- Autonomía e orden. 

 
- Traballo individual. 
- Traballo en grupo. 
- Organización do traballo persoal. 

 
Destrezas instrumentais Estratexias de apoio para o estudio 

 
- Comprensión lectora. 
- Técnicas de recollida de información. 
- Técnicas para mellorar a retención e o recuerdo. 

 
- Planificación do tempo. 
- Condicións ambientais mínimas. 
- Colaboración da familia. 

 
Técnicas motivantes 

 
- Responsabilidade nas tarefas. 
- Tarefas de dificultade adecuada. 
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- Coordinar a información sobre os alumnos que teñen os distintos profesores, coordinar o proceso avaliador dos 
alumnos e asesorar sobre a súa promoción. 

- Fomentar no grupo de alumnos o desenvolvemento de actitudes participativas no seu contorno sociocultural e 
natural. 

- Favorecer no alumno o coñecemento e aceptación de si mesmo, así como a confianza nun mesmo, cando esta 
se vexa diminuída por fracasos escolares ou doutro xénero. 

- Participación nas actividades. 
- Afrontamiento do fracaso. 

 
PAÍS-NAIS 

 
 

- Reunións periódicas.  
Entrevistas individuais. 

- Colaboración nas actividades extraescolares. 
- Contribuír ao establecemento de relacións fluídas cos pais e nais, que faciliten a conexión entre o centro e as 

familias. 
- Implicar as familias en actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus fillos. 
- Informar as familias de todos aqueles asuntos que afecten á educación dos seus fillos. 
- Mediar con coñecemento de causa en posibles situacións de conflito entre alumnos e profesores e informar 

debidamente as familias. 
 

A.N.PA 
 

 
- Colaborar  con ela na consecución de obxectivos e na realización de actividades... como mellora do proceso 

educativo dos nosos alumnos/as 
- Promover e coordinar actividades que fomenten a convivencia, a integración e a participación dos alumnos na 

vida do centro e no contorno: elección de representantes, festas e excursións, actividades culturais e 
extraescolares, etc. 

- Realizar actividades que mostren á comunidade a diversidade existente desde un punto de vista social, cultural 
e étnico, e que resalten a importancia de integrar a todos sen excepción na dinámica escolar. 
 

 

 

VALORACIÓN  
  

Unha escola aberta á vida é aquela que deixa penetrar o mundo exterior. A realidade escolar 
e a realidade vital non deben estar alonxadas unha da outra. Unha escola aberta deixa que os 
coñecementos proveñan doutras fontes que non sexan os docentes e o libro de texto. Para ensinar a 
vivir hai que coñecer a vida,  de aí que os saberes acadados na escola deben estar ligados coas 
cousas da vida cotidiana. 

 A nós, aos alumnos e alumnas, esa penetración no mundo exterior, proporcionounos  un 
acercamento a un continente descoñecido e a uns países cuns problemas distintos a noso mundo 
diario, a unha forma de vivir distinta. Puidemos ver o significado dun pobo subdesenvolvido. Dun 
país sen país, e puidemos desenvolver o noso criterio e obxectividade coa realidade lonxana. 
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 Desde este criterio, a prensa é unha fonte de información imprescindible que facilita ao 
alumnado múltiples vantaxes: 

   

VANTAXES  

- Suministra os elementos para poder acadar unha visión científica do mundo, aberta a todas 
as realidades 

- Inserta a formación do alumno ou alumna no entorno social, cultural, económico e político, 
conectándoo coa realidade máis inmediata do seu pobo, cidade, rexión e tamén coa máis 
lonxana. 

- Desenrola o espírito crítico, reflexivo, resolutivo que lle permite ao alumno ou alumna unha 
inserción e convivencia na sociedade con unha ollada pluralista, tolerante  e non 
descriminativa 

- Axuda a desenrolar a comunicación e recopilar datos coa finalidade de poder interpretar 
fenómenos, analizar información, describir situacións, establecer criterios, e sobre todo 
intercambiar opinións e debatir acerca dun tema e expoñer ideas en común 

- Construe ou desconstrue prexuizos 
- Expresar posición críticas 
- Fainos capaces de imaxinar e recrear unha situación. 
- Axuda a elaborar hipóteses. 

 

DESVANTAXES 
 Pocas son as desventaxas, por nomear algo, comentarei algunha incidencia que se reflectíu 
en algún alumno, pero que non trascendeu á clase en xeral. 

- Parcialidade na información . 
- Pódense crear discusións por opinións opuestas, e debatir por debatir. 
- Non chegar a un acordo. 
- A redundancia na mensaxe (repetir para procurar quechegue). 
- Abreviar a mensaxe de acordo co razoamento de que se se manda a mensaxe cada vez máis 

corta, menos probabilidades ten o receptor de cortala. 
- Sobreinformación 

 

CONCLUSIONS 
 

 De entre todos os medios, a prensa é un dos máis fáciles de utilizar como recurso didáctico 
na escola, integrándose como un componente máis dos contidos educativos curriculares. A súa 
utilización como ferramenta pedagóxica na aula non é unha novidade, xa que tanto os editores de 
prensa como os actores do sistema educativo levan fomentando desde hai décadas o binomio 
prensa-educación, xa sexa a través de acordos individuais entre centros i diarios, ou coa creación de 
programas de gran envergadura.  

En España actualmente funcionan algunhas iniciativas individuais, como o programa Prensa 
Escuela da Voz de Galicia, unha aposta desta cabeceira rexional para que o xornal chegue á escola e 
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se convirta nun importante elemento pedagóxico no proceso de aprendizaxe dos alumnos. Dentro da 
web do programa, na sección e-studio de noticias,  os docentes poden atopar unha serie de temas 
elaborados por profesores, pedagogos e divulgadores científicos baseados en novas de actualidade e 
tratados cunha estructura similar á das unidades didácticas.  

Utilizar o xornal como ferramenta pedagóxica é unha das mellores maneiras de acadar unha 
fácil resposta a certos contidos curriculares.  Na nosa experiencia, un tema como o secuestro dun 
barco, levounos de viaxe a  un continente e un mares descoñecidos para a nosa aula. Levounos a 
traballar un tipo de economía subdesenrolada que doutro xeito pasariamos por alto. E sobre todo 
levounos a debater na clase sobre a conciencia de estado sen nación e os problemas que esto 
conleva. Un tema que traballamos moito foi o pirateo, e así fixemos un debate moi interesante sobre 
os piratas de antes a ós piratas de agora. Asi mesmo, dramatizaremos nun guiñol unha adaptación 
dun conto sobre pitaratas. Este guiñol representarano os alumnos de 6ºA  na semana das Letras 
Galegas, polo que é inviable envialo con este traballo, nembargantes, enviamos unha foto do 
escenario que xa lograromos pintar. Os monecos, estan algúns pintados e vestidos, pero a grande 
maioría aínda os teñen na casa. O que xa temos preparado é a grabación das distintas voces e as 
músicas. 

  

 

GUÍA ACTIVIDADES 
 
GUÍA ACTIVIDADES:  

VOCEIRO Faremos un seguimento, día a día, do Alakrana, recopilamos fotos e 
textos. 

Traballo alumnos: Tania, Marta e Alba 
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XOGRAFÍA Situación xeografica 

Ficha didáctica 

Traballo alumnos: Composición PowerPoint de Jacobo e  Santi C. 

HISTORIA Somalia, unha historia 

Ficha didáctica 

Traballo alumnos: Power Point de Santi F. e Dani F. 

POBOACIÓN Os pobos desenrolados e os pobos subdesenrolados 

Ficha didáctica 

Traballo alumnos:  Word Raúl e Jorge 

ECONOMÍA A pesca do atún e os seus derivados 

Ficha didáctica 

Traballo alumnos: Sergio Ch. e Manuel 

CONVIVENCIA Os dereitos universais 

Ficha didáctica 

Traballo alumnos de Dani A. e Óscar 

FUTURO Hai futuro na pesca? 

Traballo alumnos Sergio C. e Alberto 

COMPOSICIÓN 

De textos 

Traballo alumnos: A linguaxe dos peixes: Conto de Óscar e Dani A. 
   Reacción ante unha galerna 
   O mar e os extraterrestres Tania, Marta e Alba 
   Unha de piratas Cómic de Manuel e Sergio CH. 

DRAMATIZACIÓN 

Guiñol Semana 

Letras Galegas 

Para a semana das letras galegas adaptamos un conto de piratas e 
representarémolo en guiñol. Cada alumno vestirá e pintará o moneco 
correspondente ao seu papel. Logo ensaiaremos a lectura e gravaremos as 
voces a través de Audacity. Finalmete ensaiamos e representamos. 

Outros traballos  

 




