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INTRODUCIÓN 
 

 Nos proxectos contructivistas a linguaxe escrita adquire un valor funcional e 
significativo moi importante, e independentemente das idades  todos os nenos/as poden 
iniciarse e traballar con ela. A continuación móstrase o proceso a  través do cal os 
nenos/ as constrúen o seu propio sistema de escritura e lectura e unha actividades tipos 
de cada etapa. É un proceso universal no que se refire a escrituras alfabéticas como a 
nosa e independente dos métodos escolares que se utilicen.  

 
NIVEIS DE CONCEPTUALIZACIÓN 
 
1º NIVEL 
CONCRETO: Non diferenza debuxo de escritura. 
Pídeselle que escriba “MALETA” e debuxa unha maleta. 
 
 

 
 
 
2º NIVEL 
PRESILÁBICO: É capaz de diferenciar debuxo de escritura. 
Pídeselle que escriba “MALETA” e escribe unha serie interminable de letras ou 
números . 
 
 

 
 
 
3º NIVEL 
SILÁBICO 
ETAPA A : Estricta sen valor sonoro. 
Adxudica valor de sílaba a cada letra sen facer coincidir o sonido coa mesma. 
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ETAPA B : Estrita con valor sonoro. 
Adxudica valor de sílaba a cada letra agora facendo coincidir o sonido con 
algunha das súas letras, case sempre vogais. 
 

 
 
 
ETAPA C : De transición silábica-alfabética 
Xa introduce algunhas sílabas enteiras. 
 
 

 
 
 
4º NIVEL 
ALFABÉTICO: Escribe palabras completas. 
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ACTIVIDADES PARA OS DISTINTOS NIVEIS DE 
CONCEPTUALIZACIÓN DA ESCRITURA. 
 
PRESILÁBICO 
 
- Palmear palabras e representalas graficamente: unha raia por cada 

palmada. 
- Lotarías de asociación palabra-imaxe. 
- Completar enunciados (escribe como poidas ou como che pareza) 
- Colocar o nome á imaxe. 
- Atopar palabras repetidas. 
- Atopar palabras que rimen. 
- Xogar ó “vexo vexo”(unha cousa que empece con ma de MARÍA) 
- Descubrir a palabra e xogar coas súas sílabas empregando palabras en 

cartóns cortados por sílabas. 
- Escribir palabras que empecen igual. 
- Adiviñas: sacar dúas palabras dunha caixa. Unha curta e outra longa… 

 
 

SILÁBICO ESTRICTO CON VALOR SONORO 
 
- Encrucillados. 
- Construír palabras a partir da inicial. 
- Facer palabras con letras recortadas. 
- Completar palabras segundo a imaxe. 
- Atopar palabras agachadas en outras : soldado (sol/dado) 
- Escribir sinónimos e antónimos. 
- Produción libre de textos: contos, anécdotas, cartas. 
- Transformar oracións afirmativas en negativas. 
- Transformar palabras e frases de singular a plural. 
- Transformar palabras buscando o seu diminutivo. 

 
 
 

ALFABÉTICO 
 
- Escribir unha carta de presentación a un compañeiro/a. 
- Escribir palabras enlazadas a partires da última letra. 
- Encrucillados. 
- Separar as palabras que se xuntaron : OANANOCOMEPASTEL 
- Escribir oracións con palabras recortadas. 
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FASES DO PROXECTO 
 
 
PRIMEIRA FASE. 
 
1.- TEMPORALIZACIÓN DA PRIMEIRA FASE DO PROXECTO:  
 

1.- Inicio do Proxecto:  
� DVD: Cholo e Nela coñecen a Bran. 

      
 

2.- Posta en común da información 
 
 
2.- ACTIVIDADES.  
 
INICIO DO PROXECTO. 
 
 Este ano Cholo e Nela vanse poñer en contacto cos nenos/as través dun 
DVD que chegará a tódolos centros.  No DVD atopan a Bran un  castrexiño que 
se colou polo túnel do  tempo e agora anda perdido na cidade e solo sabe pedir 
axuda  facendo un símbolo. Cholo e Nela axudan a Bran a regresar ao seu 
tempo e invítannos a investigar. 
  
QUE QUEREMOS SABER? – CONVERSA NA ASEMBLEA. 
  
1. Ver o DVD: 
 A partir deste punto podemos iniciar unha conversa para descubrir as 
hipóteses dos nenos sobre o que se lles plantexa, e no caso dos nenos que non os 
coñezan (3anos) aproveitarmos para presentalos con axuda do material de outros 
anos: 

   
- Que é Cholo? - Cholo é un globo. 
- Que é Nela? - Nela é unha pinga. 
- Sabedes onde viven?- No mundo da Fantasía. 
- Podemos ensinarlles contos e láminas de outros anos e 

explicarlles que nos veñen invitar a unha gran festa con moitos 
nenos e nenas. 

 
 
A partir de aquí podemos plantexar cuestións sobre o que nos  contan Cholo e 
Nela: 
 

- Que nos piden Cholo e Nela? 
- Quen é Bran? 
- Que e viaxar no tempo? 
- Sabedes o que son os Castrexos? 
- A que se asemella o símbolo? 
- Que é un símbolo e para que serve? 
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Unha vez que os nenos/as expuxeron as súas ideas podemos partir a 
investigación en dous puntos: 

- O símbolo: 
- Definir que é un símbolo e para que serve? A partir de aquí: 
- Propoñer buscar símbolos que temos na aula e no cole e 
falar para que serven. 

- Invitar aos nenos/as a buscar outro tipo de símbolos no noso 
o entorno que todos coñecemos e falar para que serven. 

- Amosar aos nenos/as o alfabeto que nos teñen Cholo e Nela 
para comunicarnos con Bran. 

- Os castrexos: 
 Que vos parece se coñecemos mais cousas dos castrexos? 
 Cales eran os seus símbolos? 
 Pensades que escribían como nós? 

 
2. Debuxo sobre a historia  representada no DVD 
 
 
COMO E ONDE INVESTIGAMOS? – CONVERSA NA ASEMBLEA. 
 
  
1.Conversa. 
Nesta conversa, o  mestre/a e os nenos/as aportarán ideas e chegarán a un acordo 
sobre onde e como poder atopar símbolos: 
 

- Na casa: pais, avós, familiares e veciños... 
- No cole: outros profes, outras persoas que traballan no cole, na 

biblioteca, en Internet... 
 

2. Elaboración dunha nota informativa.  
 

- En primeiro lugar todos xuntos, na pizarra decidiremos o texto 
que lle imos poñer á nota. O mestre/a escribirá na pizarra. 

- Despois, e dependendo das idades, invitaremos a escribir a nota 
libremente ou copiando da pizarra. No caso de permitir a 
escritura libre, e tendo en conta as etapas constructivistas da 
escrita nas que se poden atopar os nenos/as, podemos escribir por 
debaixo o texto en todas aquelas notas que non se entendan. 

 
 
POSTA EN COMÚN DA INFORMACIÓN. 
 
 - Asemblea: 
 
 Cada día e tendo en conta a cantidade de información que traian das súas 
casas e a que atopemos xuntos no colexio, iremos distribuíndo aos nenos/as para 
que presenten a súa información durante as  asembleas destas dúas semanas. 
Dende o principio podemos destinar un lugar na aula para recoller toda a 
información. 
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 - O Recuncho dos Símbolos 
 
 Ao longo destas semanas os nenos/as poderán acceder libremente a este 
recuncho, onde podemos ter a información e todo o material recollido, libros de 
Cholo e Nela doutros anos, debuxos realizados polos nenos/as...e desenvolver 
outras actividades ó longo do Proxecto. 
 
 Estas actividades que se propoñen son unha guía de cómo podemos 
encamiñar o traballo na aula. De ningún xeito se trata dunha  proposta pechada; 
ao longo de todo o proceso poden xurdir novas iniciativas e actividades que se 
poden aportar ao proxecto. 
 
 Diso se trata, de traballar dun xeito aberto, construtivo a partir das 
motivacións e iniciativas de todos os implicados/as no proceso (mestres, 
alumnos/as, pais/nais...). 
 
SEGUNDA FASE. 
 
1.- MATERIAIS. 
 
 - Materiais do mestre/a: 
 

- Guía do proxecto. 
- Lámina do alfabeto de símbolos que Cholo e Nela nos dan para 

comunicarnos con Bran. 
- CD musical e texto da canción. 
- Material fotocopiable. 
- DVD de Cholo e Nela 
 
 

- Materiais do alumno/a. 
 

- Caderno de traballo: Este caderno vai recoller parte do traballo 
que levemos a cabo neste proxecto. Nas primeiras follas 
lembramos a visita de Cholo e Nela,  tamén hai unha lámina co 
alfabeto de símbolos. A partir de aquí o caderno está en branco e 
aberto a todas as actividades que desexemos facer no noso 
traballo. 

  
 
2.- ACTIVIDADES. 
 

 Cada mestre/a, segundo o seu criterio, elixirá as actividades que máis se 
adapten ás necesidades e características dos seus alumnos/as, así como os 
contidos que desexen traballar. 
 
2.1.- Actividades cós SÍMBOLOS. 
 

Neste apartado podemos xogar con actividades en torno ao símbolo en si, 
empregando o alfabeto dos símbolos ou ben abrir unha liña de investigación 
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sobre os símbolos dos nosos antepasados e os convencionais que agora 
coñecemos. 
 
 2.1.1. O Alfabeto de Símbolos. 
 

• Podemos comezar por observar o abecedario e comentar os símbolos 
que nel vemos e a continuación amosamos o nome de Cholo e de 
Nela escrito con eses símbolos e trataremos entre todos de ver cal e o 
de Cholo e cal o de Nela. Unha vez que xa os nenos/as observan o 
mecanismo para formar palabras cos símbolos escribimos entre todos 
o nome de BRAN o amigo castrexo de Cholo e Nela. 

• O paso seguinte no traballo do alfabeto simbólico sería a escritura do 
propio nome empregando o alfabeto fotocopiado no caso dos máis 
pequenos e o debuxo nos máis maiores. Resulta interesante que a 
primeira folla do caderno do neno esté ocupada co seu nome feito de 
símbolos e debaixo escribilo no alfabeto convencional e observar que 
o número de símbolos é o mesmo que o de letras. 

• Facemos un mural co nome dos alumnos/as (podemos facer que cada 
un faga o seu) e colocamos ao lado o nome no alfabeto tradicional. 

• Xogamos a adiviñar nomes dos nosos compañeiros/as (elaborados 
cos símbolos) tomando como referencia o mural creado 
anteriormente). 

 
2.1.2. Os Símbolos. 

  
 Trátase de que os nenos e nenas busquen coa axuda da familia e 
do mestre/a símbolos que existiron ou existen en Galiza (celtas, 
romanos…), para despois traballalos na aula. 

 
• Con cada símbolo que atopemos podemos elaborar unha pequena 

ficha na que apareza o símbolo (podemos fotocopialo para que os 
nenos o recorten e o peguen no seu caderno ou ben que o debuxen) e 
ao lado cubrimos unha ficha na que se indique:  

o Nome do símbolo 
o Quen o empregaba 
o Que significa 

Nesta actividade comezaríamos por símbolos antigos para continuar 
en posteriores actividades con símbolos máis convencionais. 

 
• Os símbolos do meu pobo. 

Aquí trataríamos de facer o mesmo pero buscando símbolos antigos 
que se atopen no noso entorno como poden ser os escudos, gravados 
nunha casa de pedra… 

 
• Buscamos outros símbolos no noso entorno, que son convencionais e 

posúen algún significado (a cruz dunha farmacia, un sinal de tráfico, 
o emblema dun súper, empresa…, etc). Estes símbolos, despois de 
ser comentados iranse expoñendo no Recuncho dos Símbolos e 
trataremos de escribir o que significan para nós. Esta mesma 
actividade pódese facer individualmente no caderno do alumno 
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pegando un símbolo e escribindo de forma espontánea que significa 
para el. 

 
2.2.- O mundo de Bran: Os castrexos. 
 

Despois de investigar o mundo dos castrexos na primeira fase comezamos 
a plasmar todo o que aprendemos e coñecemos sobre eles. 

Unha forma de comezar podería ser debuxar a Bran (o amigo castrexo) e 
como xa se comentou no punto anterior facer o seu nome cos símbolos que el 
escribía. Por suposto, para que os nenos/as lles resulte máis fácil a elaboración 
do debuxo lembrar como ía vestido, como tiña o pelo… 
 

2.2.1. Actividades sobre a vivenda 
 

Coma sempre buscamos información na casa e no cole sobre o 
tema. Presentamos a información na Asemblea e recollemos todo o 
material no recuncho. 

 
1.- Presentar as características das vivendas: 

 
� Partes que conforman a vivenda: tellado, cheminea, planta 

baixa... 
� Materiais empregados na súa construción: polas de árbore, 

palla, pedra, adobe... 
� Formas: a planta empregada nas casas castrexas é circular e 

o tellado ten forma de cono. 
� Distribución: Estas vivendas dispuñan dunha única 

habitación cunha cheminea central ou fogar. Tiñan unha soa 
planta e caracterizábanse pola escasez e reducido tamaño 
das fiestras. 

 
2.- Presentación das características dun poboado castrexo: 

 
� A situación en lugares elevados a modo de defensa. 
� Partes do poboado: muralla, parapetos, fosos, torreón, 

terrapléns... 
 

3.- Actividades ( a modo de exemplo): 

 
� Pódese empregar unha imaxe dun castro ou unha casa 

castrexa e os nenos/as poden sinalar con frechas as súas 
partes máis importantes. 

� Recollida nun cadro ou mural das diferenzas e similitudes 
entre as vivendas actuais e as castrexas tendo en conta 
características traballadas: forma, distribución, etc... 

� Construción dunha maqueta de casa castrexa ou castro cós 
materiais e as técnicas orixinais. 

� Elaborar un libro que recolla imaxes dos restos de distintos 
poboados castrexos de Galicia e tentar descubrir as súas 
partes: casas, murallas, etc... 



 

10 

� Situar no mapa de Galicia a localización dos distintos 
poboados castrexos. 

 
2.2.2. Actividades sobre a comida 

 
 Durante a asemblea na aula, plantexar preguntas como: 
- Sabedes que comían os castrexos? 
- Sabedes que bebían? (leite, auga, viño, cervexa…) Sabedes como se fai 
o viño? 

- Cazaban animais? Que animais coñecedes? (como son, nomes…) 
- Pescaban? Que peixes coñecedes? 
- Facían pan? Sabedes como se fai o pan? Qué ingredientes se precisan? 
- Comían legumes? Sabedes algunha? (como son, nomes…) 
- Sabedes que é o sal? Como é? Para que serve? 

 
 Con todo isto, podemos realizar actividades como: 
  

� Elaborar un menú tendo en conta o tipo de comida e bebida 
dos castrexos. Pódese comparar co menú que teñen eles. 

� Amosar un debuxo dun forno dos castrexos e que o debuxen 
eles mesmos ou que o pinten. 

� Actividade de manipulación e observación do sal (cheiralo, 
tocalo…) ou dalgunhas legumes que coñezan: fabas, 
chícharos… 

� Buscar animais e peixes como os que comían os castrexos. 
 

Toda a información sobre este tema ou un resumo do máis significativo 
ou o que máis lle gustou os nenos, pódese recompilar coa axuda do 
mestre, nun libro que formará parte da recuncho dos contos co título 
“Que comían os castrexos?” 

 
2.2.3. Actividades sobre a vestimenta 

 
As prendas que levaban os celtas eran: 

� Saio longo ata  medio muslo con mangas curtas. 
� Capa negra de la. 
� Cintos de coiro con apliques metálicos. 

 
As actividades que se poden desenvolver sobre este tema son: 

� Debuxar un celta 
� Comparar coas roupas que levamos nós. 
� Relacionar palabras con debuxos: 
      Cinto 
           Capa 
           Saio 
� Decorar o saio con motivos xeométricos. 
� Encher con la o saio. 
� Encher a capa con papel charol negro. 
� Facer un cinto con cartolina marrón e poñer papel charol 

simulando algo metálico. 
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2.2.4. Actividades sobre as xoias 

 
Os celtas adornábanse de xoias de ouro ou prata ricamente elaboradas. 
O obxectos máis valiosos para os celtas eran os TORQUES. 
O máis popular foi a FÍBULA. 
Os celtas produxeron ademais unha grande variedade de obxectos 
ornamentais, coma brazaletes, pendentes, pulseiras, aros…  
Así pois, para traballar as xoias poderíamos: 

 
� Elaborar algunha xoia con plastilina. 
� Facer brazaletes con rolos de papel pintados de cor dourada. 

 
2.2.5. Actividades sobre as armas e armaduras 

 
A arma principal do celta era a pesada Espada de folla longa. Os 

Escudos celtas soían ser longos e planos. Os Cascos tiñan no máis alto, 
unha peza na que se suxeitaba un penacho ou crista, que ás veces, tiña 
forma de xabarín, símbolo de poder e fortaleza na sociedade celta. 

 
� Debuxar un casco. 
� Cubrir un escudo con láminas douradas. 
� Decorar un escudo con debuxos xeométricos. 
� Relacionar palabras co seu respectivo debuxo:  

Casco 
Escudo 
Espada 

� Procurar información para saber como eran os torques e as 
fíbulas. 

 
2.2.6. Actividades sobre outros utensilios 

 
Algúns dos utensilios que empregaban os celtas eran 
- Aros de arnés 
- Lucernas 
- Pesas 
- Proxectís de onda 
- Fusaiolas 
- Bolas celtiberas. 
- Amuletos 
 
Así pois podemos: 

� Buscar información sobre estes utensilios. 
� Elaborar algún deles con plastilina ou barro. 

 
2.2.7. Actividades sobre as palabras de orixe celta 

 
� Podemos pedir aos nenos/as que traian unha palabra celta e 

despois escribímolas en papel continúo tratando de 
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agrupalas (pola letra que comezan, pola temática, polo 
número de sílabas…) 

� Falamos sobre o significado de cada unha das palabras 
atopadas. 

� Buscamos debuxos referidos ás palabras e dámosllos aos 
nenos/as para que os coloreen e os recorten e pegalos ao 
lado da palabra que corresponda. 

� Xogamos a escribir palabras celtas cós símbolos de Bran. 
 

2.2.4. Actividades sobre as festas 
 

Aos celtas encantáballes as festas e a nós tamén por iso imos 
facer unha pequena investigación sobre as festas celtas e trataremos de 
dar resposta as seguintes preguntas: 
- En que consiste esta festa? 
- Para que se facía? 
- Como se celebra hoxe en día 

 
Así pois, podemos plasmar estes coñecementos a través das seguintes 
actividades de desenvolvemento: 

� Elaborar un calendario coas festas celtas atopadas. 
� En papel continúo escribir entre todos as características de 

cada festa. 
� Observar e comentar cales de esas festa persisten hoxe en 

día e como se celebran. 
� Podemos tratar de centrarnos en algunha festa que teña 

maior repercusión en Galicia hoxe en día como son o 
samaín e as fogatas de San Xoán. Así podemos xogar a 
disfrazarnos de monstros para espantar aos malos espíritos e 
xogar a saltar fogueiras de San Xoán na aula de 
psicomotricidade. 

� Buscamos ou inventamos cancións sobre as festas celtas (o 
grupo MAMÁ CABRA conta cunha canción sobre o samaín 
moi apropiada para infantil). 

 
2.3.- Ampliando coñecementos: a pedra en Galicia. 
  

Agora xa sabemos un montón de cousas sobre os símbolos e as pedras pero 
se observamos o noso redor aínda hai un mundo por descubrir, para todos 
aqueles intrépidos investigadores que desexen continuar aquí abrimos unha nova 
liña de pesquisas. 
  
 Que cousas hai feitas en pedra no noso entorno? 
 A túa casa é de pedra coma a de Bran? 
 Na túa vila atopaches algunha cousa feita en pedra? 
 

En moitas vilas hai unha ponte romana, un pazo, unha igrexa, un cruceiro, 
un escudo nunha fachada… A partir de cada unha destas cousas podemos 
aprender cousas sobre outras culturas e civilizacións que viviron en Galicia e 
que nos deixaron estes vestixios que nós estamos a punto de descubrir. 
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Para continuar o proxecto sen perdernos podemos respostar a unhas 
preguntas moi sinxelas que nos serven para calquera cousa feita de pedra que 
exista no noso entorno: 

- Que é? 
- Onde se atopa? 
- Quen o fixo? 
- Para que serve? 

 
A partires de aquí podemos elaborar fichas que conteñan as respostas a 

estas preguntas. Podemos facer fotografías ás “pedras” que atopamos e despois 
fotocopialas para pegar no noso libro onde plasmamos as respostas a ditas 
preguntas. 
 
 
2.4.- Xogos de Psicomotricidade. 
 

� Xogo de roda 
Este xogo consiste en colocarse facendo unha roda, comezar a xirar e 
cantar a seguinte canción: 

 
“As abelliñas de San Miguel todas van arredor do mel 

e de mel e de melú que se poña______________de cu”. 

 

Ao  que lle toque pórse de cu debe dar a volta na roda e xirar de costas ao 
grupo, así sucesivamente ata conseguir que todo o grupo estea xirado. 

 
� Xogos tradicionais 

 
� O gato e o rato 
� Carreiras de sacos 
� A pita cega 
� As chapas 
� As tabas 
� O pilla 
� Os bolos celtas 
� O tres en raia 

 
� Outros xogos 

 
� O CASTREXIÑO CONXELADO: un ou máis pillan, os 

outros son os castrexiños. Cando os que pillan lle tocan aos 
castrexiños quedan conxelados coas pernas abertas e teñen 
que esperar a un compañeiro que pase debaixo das súas 
pernas e lle dea un bico para desconxelalos. 

� CAZAABRAZOS: mentres soa a música móvense polo 
espazo bailando, cando esta para, hai que buscar a alguén para 
darlle un abrazo, primeiro pode ser por parellas, logo de tres 
en tres e así sucesivamente ata que todos estean abrazados. 
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