
1. PROXECTO:  

Para leres e para lermos 
de Pilar Ponte 

 

2. PRODUTO FINAL 

 Serie de vídeos de curta duración con recomendacións lectoras e fragmentos de 
audiolibro. 

 

3. CONTEXTO E XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO 

Elección de pregunta, problema ou reto: Que libros che gustaría ler? 

Etapa: Secundaria    Curso: 1 ESO 

Áreas ou materias: Lingua e literatura galega 

Este proxecto está pensado para ser desenvolvido no IES da Pobra do Caramiñal en 1 
ESO como unha forma de achegarse á biblioteca de centro, á reflexión do propio 
alumnado sobre as súas preferencias lectoras, ás das familias así como tamén 
ofrecerlle a toda a comunidade estas reflexións e a posibilidade de ter acceso a 
audiolibros ou fragmentos en galego. 
 

3.1. Relación entre a secuencia de traballo e as competencias básicas 

De seguido ofrécese a relación entre a secuencia de traballo e as distintas 

competencias básicas directamente relacionadas con este. 

C. en comunicación lingüística: ademais de ser a primeira de todas as competencias e 

a competencia instrumental básica xa que sen as palabras non se ordena o 

pensamento, é central neste proxecto xa que tanto se precisa para a propia lectura das 

obras como para a elaboración das recomendacións ou a lectura en voz alta dos 

textos. 

C. tecnolóxica: en canto deberán aprender a usar diferentes ferramentas tecnolóxicas 

para realizar as gravacións. 

C. dixital: para atopar información, para xestionala e tamén para utilizar ferramentas 

de produción de vídeo e son. 



Conciencia e expresións culturais: para valorar a literatura como unha fonte de 

coñecemento e pracer necesaria e proveitosa nas nosas vidas. 

Aprender a aprender: unha das máis importantes no proxecto e á que se lle dedica 

boa parte da exposición do proceso de elaboración dos produtos. 

 

3.2. Relación entre a secuencia de traballo e as materias ou áreas de 

coñecemento 

Podemos sinalar 3 materias directamente relacionadas con este proxecto: Lingua 

Galega e Literatura, Investigación e Tratamento da Información e Tecnoloxía. 

Este proxecto relaciónase directamente coa materia de Lingua e Literatura en tanto 

implica a lectura de textos literarios, a súa valoración e selección, a elaboración dun 

discurso formal no que darmos conta dos nosos gustos literarios. 

Tamén está relacionado con Investigación e Tratamento da Información pois é por aí 

por onde comezamos o proxecto, preguntándonos e investigando. 

Non se pode realizar o proxecto sen a colaboración de Tecnoloxía para a produción, 

gravación e posprodución dos produtos en vídeo. 

 

  



4. SECUENCIA DETALLADA DE TRABALLO 

4.1. Secuencia de actividades 

 

Secuencia de actividades 

ACTIVIDADE ORGANIZACIÓN 

DO ALUMNADO 

FUNCIÓN DE 

CADA MEMBRO 

DO GRUPO 

MOVEMENTO 

DO 

PROXECTO 

USO DAS TIC 

1. Reflexionar e 

investigar que 

situacións de 

lectura en voz 

alta atopamos na 

vida cotiá e cales 

delas obedecen a 

unha lectura 

literaria 

pracenteira. 

Todo o grupo. 

Inicialmente 

levaremos a 

reflexión a cabo 

en 5 grupos de 4 

alumnos. Logo 

faremos unha 

posta en común e 

tiraremos 

conclusións. 

Un alumno tomará 

acta das ideas que 

xurdan. 

Un alumno fará de 

voceiro na 

exposición das 

conclusións para 

todo o grupo. 

A outro 

corresponderalle 

escribir no 

documento 

compartido aquelas 

ideas do seu grupo 

que sexan asumidas 

por toda a aula. 

O cuarto alumno 

será o responsable 

da coordinación e de 

manter a orde e  

organización nas 

intervencións. 

De entrada. Utilizaremos 

Google Drive 

para crear un 

documento onde 

recolleremos as 

conclusións da 

aula. 

2. Reflexionar e 

investigar que 

beneficios ten a 

lectura literaria 

para as persoas. 

 

Todo o grupo. 

Inicialmente 

levaremos a 

reflexión a cabo 

en 5 grupos de 4 

alumnos. Logo 

faremos unha 

posta en común e 

tiraremos 

conclusións. 

Un alumno tomará 

acta das ideas que 

xurdan. 

Un alumno fará de 

voceiro na 

exposición das 

conclusións para 

todo o grupo. 

A outro 

corresponderalle 

escribir no 

documento 

compartido aquelas 

ideas do seu grupo 

De entrada. GDrive para 

recollida de 

conclusións. 



Secuencia de actividades 

ACTIVIDADE ORGANIZACIÓN 

DO ALUMNADO 

FUNCIÓN DE 

CADA MEMBRO 

DO GRUPO 

MOVEMENTO 

DO 

PROXECTO 

USO DAS TIC 

que sexan asumidas 

por toda a aula. 

O cuarto alumno 

será o responsable 

da coordinación e de 

manter a orde e  

organización nas 

intervencións. 

3. Reflexionar e 

investigar sobre 

as posibles 

implicacións 

legais da 

distribución da 

lectura en voz 

alta de obras 

literarias. 

Elaborar unha 

listaxe de autores 

galegos que 

estarían libres das 

restricións legais. 

Un grupo de 4 

alumnos formado 

polo integrante A 

de cada un dos 

grupos das outras 

actividades. 

Dous buscarán 

información sobre 

os requisitos legais 

de utilización e 

recolleranos nun 

documento de 

GDrive para 

compartilos despois 

cos compañeiros. 

Os outros dous 

elaborarán nun 

documento de 

GDrive unha listaxe 

de 8 autoras e 

autores 

significativos da 

literatura galega dos 

que se poida 

reproducir 

libremente a súa 

obra e 

adxudicaranlle un a 

cada unha das 

parellas de 

compañeiros que 

investigan na 

biblioteca. 

De entrada. GDrive para a 

recollida de 

información. 

4. Elaborar unha 

listaxe de obras  

literarias galegas 

que haxa na 

biblioteca do 

centro e que 

poidan ser 

reproducidas. 

Catro parellas de 

2 alumnos 

formadas cos 

integrantes B e C 

dos grupos. 

Cada parella 

encargarase de 

buscar na biblioteca 

do centro unha obra 

en galego anónima, 

un conto popular ou 

unha lenda para a 

De entrada. Buscador de 

Meiga para 

localizar as obras 

na biblioteca do 

centro. Tamén é 

factible que as 

busquen 

manualmente 

sen necesidade 



Secuencia de actividades 

ACTIVIDADE ORGANIZACIÓN 

DO ALUMNADO 

FUNCIÓN DE 

CADA MEMBRO 

DO GRUPO 

MOVEMENTO 

DO 

PROXECTO 

USO DAS TIC 

súa lectura en voz 

alta. 

Cada parella buscará 

unha obra ou 

fragmento para ler 

do autor ou autora 

que lles foi 

adxudicado. 

de botar man do 

rexistro 

electrónico. 

5. Investigar en 

que consisten as 

recomendacións 

lectoras tendo en 

conta cales son as 

súas partes 

principais e 

elaborar un 

cuestionario 

sobre 

recomendacións 

lectoras. 

Un grupo de 4 

alumnos formado 

polo integrante D 

de cada un dos 

grupos das outras 

actividades. 

Dous buscarán 

información 

recomendacións 

lectoras e recolleran 

nun arquivo de 

GDrive un esquema 

das partes que debe 

ter unha 

recomendación 

lectora (autor, título, 

editorial, colección, 

ano, xénero, sinopse 

do argumento, algún 

dato curioso 

relacionado co autor 

ou a obra...). 

Os outros dous 

elaborarán nun 

formulario de 

GDrive sobre 

recomendacións 

lectoras que logo se 

colgará no blog de 

aula para ser 

cuberto por 

representantes do 

alumnado do centro. 

De entrada. GDrive para a 

creación dun 

formulario. 

6. Realizar unha 

enquisa nas 

familias sobre 

cales das obras 

ofrecidas 

espertan maior 

interese na 

poboación. 

Individual. Cada alumna e 

alumno levaralle a 

listaxe das obras que 

se ofrecen para 

gravación á súa 

familia e anotará as 

dúas obras 

De saída. _____________ 



Secuencia de actividades 

ACTIVIDADE ORGANIZACIÓN 

DO ALUMNADO 

FUNCIÓN DE 

CADA MEMBRO 

DO GRUPO 

MOVEMENTO 

DO 

PROXECTO 

USO DAS TIC 

preferidas e o 

motivo da elección. 

7. Recompilar os 

resultados das 

enquisas tanto de 

recomendacións 

lectoras como de 

preferencias para 

as gravacións. 

Invidual. Cada alumno 

inserirá no 

formulario 

correspondente os 

resultados da súa 

familia en canto ás 

preferencias para as 

gravacións. 

De entrada. Formularios 

GDrive. 

8. Gravación de 

vídeos con 

recomendacións 

lectoras e 

publicación dos 

vídeos. 

Os grupos iniciais 

de 4 alumnos. 

O alumno A actuará 

diante da cámara. 

O alumno B 

encargarase da 

parte técnica da 

gravación e da 

subida a YouTube do 

vídeo. 

Os alumnos C e D 

encargaranse do 

guión.  

De saída. YouTube para a 

exportación da 

actividade. 

9. Gravación de 

vídeos  con 

lecturas en voz 

alta e 

publicacións dos 

vídeos. 

Os grupos iniciais 

de 4 alumnos. 

O alumno C lerá en 

voz alta. 

O alumno D 

encargarase da 

parte técnica da 

gravación. 

O alumno A 

encargarase da 

montaxe e da subida 

a YouTube do vídeo. 

O alumno B 

encargarase da 

selección de imaxes.  

De saída. YouTube para a 

exportación da 

actividade. 

10. Proxección 

dos vídeos en 

cada aula dos 

creadores e 

proxección dos 

vídeos creados 

nas diferentes 

Para a proxección 

na aula: os grupos 

iniciais de 4 

alumnos. 

Para a proxección 

no salón de usos 

Na proxección na 

aula cada membro 

explicará cal foi a 

súa contribución ao 

produto final. 

De saída. YouTube para a 

proxección dos 

vídeos. 



Secuencia de actividades 

ACTIVIDADE ORGANIZACIÓN 

DO ALUMNADO 

FUNCIÓN DE 

CADA MEMBRO 

DO GRUPO 

MOVEMENTO 

DO 

PROXECTO 

USO DAS TIC 

aulas no salón de 

usos múltiples. 

múltiples: acto 

conxunto da 

comunidade 

educativa. 

Na proxección para 

o centro haberá 

unha representación 

dun alumno por 

clase e entre os tres 

explicarán todo o 

proceso de 

elaboración das 

actividades do 

proxecto. 

 

4.2. Temporalización 

A organización temporal dos movementos do proxecto sería a seguinte: 

 

TEMPORALIZACIÓN 

SEMANA MOVEMENTOS E ACTIVIDADES 
1ª semana movementos de entrada 1, 2, 3 e 4 

2ª semana 
Movemento de entrada 5 e a 
continuación os movementos de saída e 
de entrada 6 e 7 

3ª e 4ª semanas Movementos de saída 8 e 9 e 10 
 

4.3. Materiais e recursos 

Presentes na aula ou a biblioteca do centro: 

- Ordenadores con conexión á rede. 

- Papel. 

Non presentes na aula nin na biblioteca mais si no centro: 

- Cámara de vídeo con escenario provisto de croma. 

- Equipo de gravación de radio. 

 

  



5. INDICADORES DE ÉXITO DO PROXECTO 

- Coñecemento dos recursos da biblioteca do centro. 

- Análise das preferencias lectoras da contorna próxima. 

- Análise das propias preferencias lectoras. 

- Desenvolvemento da capacidade de crítica de obras literarias. 

- Desenvolvemento da destreza de lectura en voz alta. 

- Desenvolvemento da capacidade de expresión oral fluída. 

- Desenvolvemento da capacidade de autoanálise e autovaloración no proceso de 

aprendizaxe. 

- Consecución dos produtos desexados: serie de vídeos de recomendacións lectoras e 

de audiolibros. 

- Aprobación e recoñecemento social do traballo do alumnado. 

 

  



6. ESTRATEXIA DE AVALIACIÓN E MECANISMOS DE RECOLLIDA 

DE DATOS 

 

Actividades de avaliación  

ACTIVIDADE AVALIACIÓN 

1. Reflexionar e investigar que situacións 

de lectura en voz alta atopamos na vida 

cotiá e cales delas obedecen a unha 

lectura literaria pracenteira. 

Reflexionar de forma conxunta e ser capaces de chegar a 

conclusións de consenso respectando as normas de 

interacción oral. 

2. Reflexionar e investigar que beneficios 

ten a lectura literaria para as persoas. 

 

Reflexionar de forma conxunta e ser capaces de chegar a 

conclusións de consenso respectando as normas de 

interacción oral. 

3. Reflexionar e investigar sobre as 

posibles implicacións legais da 

distribución da lectura en voz alta de 

obras literarias. Elaborar unha listaxe de 

autores galegos que estarían libres das 

restricións legais. 

Investigar na rede, seleccionar a información e 

recompilar convenientemente aquela que sexa relevante 

para  investigación en  curso. 

4. Elaborar unha listaxe de obras  literarias 

galegas que haxa na biblioteca do centro e 

que poidan ser reproducidas. 

Desenvolverse con soltura polas diferentes seccións da 

biblioteca escolar. 

5. Investigar en que consisten as 

recomendacións lectoras tendo en conta 

cales son as súas partes principais e 

elaborar un cuestionario sobre 

recomendacións lectoras. 

Investigar na rede, seleccionar a información e 

recompilar convenientemente aquela que sexa relevante 

para  investigación en  curso. 

Deseñar un cuestionario adaptado ao tema proposto. 

6. Realizar unha enquisa nas familias 

sobre cales das obras ofrecidas espertan 

maior interese na poboación. 

Deseñar un cuestionario adaptado ao tema proposto. 

Recompilar de foma eficiente as informacións que se 

reciben oralmente e transformalas en resultados para un 

cuestionario. 

7. Recompilar os resultados das enquisas 

tanto de recomendacións lectoras como 

de preferencias para as gravacións. 

Rexistrar convenientemente os resultados recompilados 

na enquisa. 

8. Gravación de vídeos con 

recomendacións lectoras e publicación 

dos vídeos. 

Expresarse oralmente mantendo o volume, a entoación, 

a fluidez e expresión corporal apropiados para o caso. 

Escribir un guión coherente e cohesionado para unha 

recomendación lectora. 

Gravar de forma ordenada o vídeo da recomendación 

lectora. 



Actividades de avaliación  

ACTIVIDADE AVALIACIÓN 

9. Gravación de vídeos  con lecturas en 

voz alta e publicacións dos vídeos. 

Ler en voz alta mantendo o volume e a entoacións 

apropiados para o texto de que se trate. 

Elixir imaxes que se correspondan coa temática e o ton 

da lectura. 

Gravar de forma ordenada o audio. 

Montar o vídeo de forma coherente. 

 

10. Proxección dos vídeos en cada aula 

dos creadores e proxección dos vídeos 

creados nas diferentes aulas no salón de 

usos múltiples. 

Organizar o acto de forma ordenada e responsable. 

 

  



Para a recomendación lectora utilizaremos as seguinte rúbrica: 

Rúbrica de avaliación para a recomendación lectora (Pilar Ponte)   

Criterio 1 2 3 4 

Guión 

Non se indican 
correctamente todos os datos 
do libro. Os datos que se 
achegan do autor ou autora 
son insuficientes. 

Indícase o xénero da obra 
pero non se relaciona 
convenientemente co 
argumento. 

A recomendación lectora non 
é orixinal e/ou resulta 
incompleta en canto aos 
datos ofrecidos. 

O libro é presentado sen indicar 
correctamente todos os datos. 

Achéganse datos da escritora 
ou escritor. 

Indícase o xénero da obra e 
relaciónase co argumento. 

A recomendación lectora non é 
orixinal e resulta incompleta no 
seu conxunto. 

O libro é presentado 
indicando todos os datos. 

Achéganse datos da 
escritora ou escritor. 

Indícase o xénero da 
obra e relaciónase co 
argumento. 

A recomendación lectora 
é orixinal, fai referencia 
tamén a outros aspectos 
como temáticas non 
principais, personaxes, 
ambientación, etc. de 
xeito que resulta 
completa. 

O libro é presentado 
indicando todos os datos. 

Achéganse datos da 
escritora ou escritor. 

Indícase o xénero da 
obra e relaciónase co 
argumento. 

A recomendación é moi 
orixinal, fai referencia 
tamén a outros aspectos 
como temáticas non 
principais, personaxes, 
ambientación, etc. de 
xeito que resulta 
completa. 

Locución 

O alumno que actúa non 
domina o guión e non ofrece 
unha exposición con soltura. 
Tamén falla nalgún dos 
outros aspectos da locución: 
entoación, volume, 
vocalización e actitude 
corporal. 

O alumno que actúa domina o 
guión dun xeito insuficiente que 
o obriga a realizar pausas ou 
voltas innecesarias. Mantén 
unha actitude corporal correcta 
aínda que pode fallar algo na 
vocalización ou no volume. 

O alumno que actúa 
domina o guión, mantén 
un rexistro de lingua 
culto e unha actitude 
corporal correcta aínda 
que pode fallar algo na 
vocalización ou no 
volume. 

O alumno que actúa 
domina o guión,  mantén 
un rexistro de lingua 
culto, entoa 
correctamente, vocaliza 
ben permitindo a 
comprensión de todo o 
que di, mantén un 
volume correcto así 
como tamén o é a súa 
actitude corporal. 

Montaxe da 
recomendación 
lectora 

Non se publicou un vídeo 
final ou vídeo final ten mal 
realizados a introdución da 
canle (título, subtítulo, 
melodía) e os títulos de 
crédito.  

O vídeo final ten mal realizados 
dous dos seguintes aspectos: 

- a introdución da canle (título, 
subtítulo, melodía) 

- as transicións entre os 
diferentes cortes 

- os títulos de crédito 

- a indicación nos títulos de 
crédito da licenza de uso 

O vídeo final ten mal 
realizado un dos 
seguintes aspectos: 

- a introdución da canle 
(título, subtítulo, 
melodía) 

- as transicións entre os 
diferentes cortes 

- os títulos de crédito 

- a indicación nos títulos 
de crédito da licenza de 
uso 

O vídeo final ten ben 
realizados: 

- a introdución da canle 
(título, subtítulo, 
melodía) 

- as transicións entre os 
diferentes cortes 

- os títulos de crédito 

- a indicación nos títulos 
de crédito da licenza de 
uso  

Publicación da 
recomendación 
lectora 

O produto non se publicou 
dentro do prazo ou aínda que 
o foi non foi inserido na 
listaxe de reprodución 
indicada nin ten ben 
redactada a descrición 
indicando o tipo de licenza de 
uso e foi distribuído nas redes 
sociais. 

O produto publicouse dentro do 
prazo pero non foi inserido na 
listaxe de reprodución indicada 
ou non ten ben redactada a 
descrición indicando o tipo de 
licenza de uso e foi distribuído 
nas redes sociais. 

O produto publicouse 
dentro do prazo, foi 
inserido na listaxe de 
reprodución indicada, 
ten ben redactada a 
descrición  pero non se 
indicou ben o tipo de 
licenza de uso ou non foi 
distribuído nas redes 
sociais. 

O produto publicouse 
dentro do prazo, foi 
inserido na listaxe de 
reprodución indicada, 
ten ben redactada a 
descrición indicando o 
tipo de licenza de uso e 
foi distribuído nas redes 
sociais. 

 

 



 

 


