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INTRODUCIÓN 
 
Cholo e Nela, descubrindo lendas 
 

Calquera lenda se constrúe con anacos antigos de realidade e tamén con vellos anacos de fantasía. Calquera historia oral nos 
chega cunha construción e reconstrución da realidade. Na análise de calquera lenda atoparemos e sintetizaremos a 
construción cultural propia da sociedade ao longo do tempo.  
 
As nosas lendas forman parte do noso patrimonio inmaterial e cada unha delas constitúe unha expresión particular da cultura 
galega nun momento determinado, con preguntas e respostas para aquel momento e con claves para o futuro. 
 
A nosa tradición oral non debe quedar agochada en baúis doutros tempos ou en andeis etnográficos dunha biblioteca. Pola 
contra, a nosa tradición oral pode constituír un vieiro de investigación en calquera das nosas aulas descubrindo a riqueza 
inmaterial que temos tan preto de nós en calquera das nosas aldeas. Moitas veces, por non dicir por regra xeral, os materiais 
curriculares editados afastan tanto os nenos e as nenas como os e as ensinantes da realidade máis inmediata e do contexto. 
Nese sentido contribuímos, sen decatarnos, á extensión dun estándar que evita conscientemente a particularidade, a 
diversidade e a riqueza intrínseca a estes aspectos. 
 
A realidade sociolóxica do medio rural, o despoboamento e, con el, a perda irreparable de moita tradición oral lévanos a 
realizar esta proposta educativa. 
 
A diferenza doutros anos, quixemos abordar este traballo dende unha metodoloxía coa suficiente ductilidade que lle permitise 
a cada aula ser a propia construtora das reflexións e investigacións sobre o seu contorno e que facilitase a construción por 
parte de cada neno e nena mediante unha participación activa nesta. É por isto que a nosa proposta se integra e se multiplica 
na realización de diversos proxectos dende as realidades concretas de cada aula. 
 
A organización desta proposta dende unha metodoloxía de proxectos quere activar a diferenza, a diversidade e a actividade 
de cada aula e de cada persoa participante. 
 
A Convivencia de Educación Infantil, Cholo e Nela e o Trasno Rebuldeiro agardan que o noso patrimonio inmaterial, a nosa 
tradición oral, as nosas lendas estean vivas nas lembranzas de cada neno e nena, como aqueles contos das lareiras ou dos 



fiadeiros que nos contaban as nosas avoas e os nosos avós. Con isto quizais estaremos activando anaquiños de realidade e 
de fantasía que comporán e transmitirán lendas para o futuro. 



DESCRICIÓN DO PROXECTO CONSTRUTIVISTA 
 
Nos derradeiros anos estase a estender un modelo metodolóxico de traballo que estrutura os procesos de ensino-aprendizaxe 
a redor de proxectos de traballo.  A nosa proposta acóllese a esta liña metodolóxica e debe ser entendida en consecuencia. 
De igual xeito a proposta recolle a constante presenza do código escrito, subliñamos nesta cuestión pois implica un cambio 
con respecto ás nosas propostas anteriores. A este respecto engadimos  a continuación unhas breves fases da adquisición do 
proceso da lectoescrita desde unha perspectiva construtivista 
 
 Nos proxectos contrutivistas, a linguaxe escrita adquire un valor funcional e significativo moi importante e, 
independentemente das idades, todos os nenos e nenas poden iniciarse e traballar con ela. A continuación, móstrase o 
proceso a través do cal os nenos e as nenas constrúen o seu propio sistema de escritura e lectura e unha actividade tipo 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 
 
1.º NIVEL 
CONCRETO: non diferenza debuxo de escritura. 
Pídeselle que escriba MALETA e debuxa unha maleta. 
 
  
 

 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
3.º NIVEL 
SILÁBICO 
ETAPA A: escrita sen valor sonoro. 
Adxudícaselle valor de sílaba a cada letra sen facer coincidir o son con esta. 
 

 
 
 



 
  
 
ETAPA B: escrita con valor sonoro. 
Adxudícaselle valor de sílaba a cada letra agora facendo coincidir o son con algunha das súas letras, case sempre vogais. 
 

 
 
 
ETAPA C: de transición silábico-alfabética. 
Xa introduce algunhas sílabas enteiras. 
 

 
 
 
 
4.º NIVEL 
ALFABÉTICO: escribe palabras completas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PARA OS DISTINTOS NIVEIS DE CONCEPTUALIZACIÓN DA ESCRITURA 
 
PRESILÁBICO 
 
 - Palmear palabras e representalas graficamente: unha raia por cada palmada. 
 

- Loterías de asociación palabra-imaxe. 
- Completar enunciados (escribe como poidas ou como che pareza). 
- Colocarlle o nome á imaxe. 
- Atopar palabras repetidas. 
- Atopar palabras que rimen. 
- Xogar ao “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 ESCRITO CON VALOR SONORO 
 

- Encrucillados. 
- Construír palabras a partir da inicial. 
- Facer palabras con letras recortadas. 
- Completar palabras segundo a imaxe. 
- Atopar palabras agachadas noutras: 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 

 
- Escribirlle unha carta de presentación a un compañeiro ou compañeira. 
- Escribir palabras enlazadas a partir da última letra. 
- Encrucillados. 
- Separar as palabras que se xuntaron: OANANOCOMEPASTEL. 
- Escribir oracións con palabras recortadas. 
 

 
 
 



MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 



FASES DO PROXECTO 
 
 
PRIMEIRA FASE 
 
1. TEMPORALIZACIÓN DA PRIMEIRA FASE DO PROXECTO 
 

- Primeira semana:  - Inicio do proxecto: visita de Cholo  
e Nela. 
- Que sabemos e que queremos saber? 

     - Como e onde investigamos? 
    - Posta en común da información. 
      

 
- Segunda semana: - Posta en común da información 

(continuación).  
 
 
2. ACTIVIDADES  
 
Inicio do proxecto 
 
 Este ano, por vez primeira, Cholo e Nela visitan os nenos e nenas nas súas escolas para presentarlles o tema da 
Convivencia. Esta visita vaise converter no principal elemento motivador a partir do cal vai arrancar o noso proxecto. 
 
Que queremos saber? – Conversa na Asemblea 
 
 - Conversa 
 
 Unha vez rematada a visita, e xa na aula, iniciamos unha conversa sobre todo o que aconteceu. No caso dos nenos e 
nenas de tres anos, falaremos das súas impresións e contarémoslles a historia de Cholo e Nela:  



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

 
A partir de aquí, e xa en todas as aulas, podemos formular cuestións sobre o que nos viñeron contar Cholo e Nela: 
 

- Que traían? 
- Que traían na maleta? 
- Que lles pasou? 
- Quen lles levou a maleta? 
- Sabedes que son as lendas das que falaban Cholo e Nela? 

 
Unha vez que os nenos e nenas expuxeron as súas ideas e manifestaron como este tema, na maioría os casos, non é 

próximo á súa realidade, debemos deixar claro o que é unha lenda.  
  

- Diferenciar conto e lenda: a lenda é oral, o conto é escrito; a lenda vaise contando de boca en boca, 
acostuma a acontecer nun lugar concreto, é unha ensinanza moral... 

 
 

Unha vez definido o que é unha lenda, podémoslles preguntar se algún veciño, os avós... lles contaron algunha. Neste 
punto (e como van ser poucas as achegas e, en moitos casos, erróneas) é cando debemos dirixir e motivar os nenos e as 
nenas a coñecer as lendas próximas do seu contorno:  

 
- Que vos parece se coñecemos mais cousas das lendas? 
- Seguro que alguén que coñecedes sabe algunha lenda. 

 
- Debuxo. 
 

Comentario [PI1]: Revisa este 
parágrafo, modifiqueino. 



 
 

Como e onde investigamos? – Conversa na Asemblea 
 
 Este punto e o anterior poden ter lugar na mesma ou en distinta sesión, dependendo da idade dos nenos e das nenas, 
do momento no que se desenvolva, do cansazo... Non convén cansar os rapaces e ás veces é mellor dividir esta conversa en 
dúas asembleas. 
 
 
 - Conversa 

Nesta conversa, o mestre/a e os nenos/as achegarán ideas e chegarán a un acordo sobre onde e como poder coñecer 
lendas: 
 

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

- Elaboración da nota informativa 
 
Os nenos e as nenas están acostumados a levar para a casa notas informativas do que acontece no colexio, pedíndolle 

material ou colaboración para a aula, etc. Por iso, neste caso imos facer entre todos unha nota na que pediremos 
colaboración nas casas para que nos axuden a coñecer as lendas da nosa zona, da nosa vila... 

 
Elaboración da nota  

- En primeiro lugar, todos xuntos, no encerado decidiremos o texto que lle imos poñer á nota. O mestre/a 
escribirá no encerado. 

- Despois, e dependendo das idades, invitaremos a escribir a nota libremente ou copiando do encerado. No 
caso de permitir a escritura libre, e tendo en conta as etapas construtivistas da escrita nas que se poden 
atopar os nenos e as nenas, 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 os nenos e as nenas 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. 
 
 - Visita na aula 
 
 Podemos convidar a alguén do cole, coñecido ou do contorno dos nenos/as a que nos veña contar algunha desas 
lendas ao colexio. Despois da visita, os nenos/as poden facer un debuxo sobre a lenda que escoitaron e escribir nel o seu 
título. Todos estes traballos pódense expoñer no recanto das lendas. 
 
 - O recanto das lendas 
 
 Ao longo destas semanas, os nenos e nenas poderán acceder libremente a este recanto, 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 ao longo do proxecto. 
 
 Estas actividades que se propoñen son unha guía de como 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 
achegar ao proxecto. 
 
 Diso se trata, de traballar dun xeito aberto, construtivo a partir das motivacións e iniciativas de todos os implicados e 
implicadas no proceso (mestres/as, alumnos/as, pais/nais...). 
 
 
 



 
 
 
SEGUNDA FASE 
 
1. MATERIAIS 
 
 - Materiais do mestre/a: 
 

- Guía do proxecto. 
- Láminas das lendas: a carpeta recolle dez lendas da provincia de Ourense. Cada lenda conta cunha serie de 
láminas que axudarán a visualizar a lenda no momento de ser narrada. Por detrás está a cantiga da lenda; 
uns pequenos versos que lles serán doados de lembrar aos nenos/as e tamén o texto da lenda completo para 
ampliar información. É decisión do mestre/a e dos nenos/as o número de lendas que desexemos traballar, 
ben pola proximidade ao noso contorno, porque lles gusten máis, etc. 

 
- Mapa de localización xeográfica das lendas. 

 
- CD musical e texto da canción. 

 
- Material fotocopiable: palabras das lendas, título das lendas... Este material empregarémolo para realizar 
actividades co noso alumnado. 

 
- 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 ás escolas, tamén hai un mapa da provincia de Ourense onde os 
nenos e as nenas poderán localizar aquelas lendas que se traballen na aula e o texto da canción deste ano. 
 A partir de aquí, o caderno está en branco e aberto a todas as actividades que desexemos facer no noso traballo 
coas lendas. 



 No libro tamén hai unha folla de adhesivos que representan o símbolo de cada lenda: unha serpe para a lenda A 
lagoa da serpe, dúas montañas para As dúas montañas... 
 Estes adhesivos terán unha dobre función: 

- Como actividade para localizar xeograficamente as lendas, pegando o adhesivo correspondente a cada unha 
no seu lugar do mapa do caderno. 

- Tamén nos servirán para identificar as follas do noso caderno segundo a lenda que esteamos traballando. No 
caso de desenvolver actividades no caderno sobre a lenda A lagoa da serpe, pegaremos na parte superior ou 
inferior da folla o adhesivo co símbolo da serpe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ACTIVIDADES 
 

Estas actividades que aquí se presentan serven como exemplo das actividades que se poden desenvolver na aula con 
cada unhas das lendas. Será o criterio de cada mestre ou mestra elixir as actividades que máis se adapten ás necesidades e 
ás características do seu alumnado, así como os contidos que desexen traballar. 
 

Antes de comezar a facer calquera actividade no caderno do alumno, deberán buscar o símbolo da lenda na folla dos 
adhesivos e colocalo nunha esquina da folla para identificar a lenda que imos traballar. 
 
2.1. Presentación da lenda 
 
Unha vez que chega o material á aula, entre todos decidiremos as lendas que queremos traballar: proximidade ao noso 
contorno, xa traballadas na fase anterior...  



Presentaremos as lendas coas súas láminas correspondentes lendo a cantiga. 
A partir de aquí, podemos formularlles preguntas aos nenos e nenas sobre a comprensión do tema. 
Para aclarar máis a historia, podemos contar o texto completo da lenda. 
 
 
 
2.2. Localización no mapa 
 
Localizar no mapa o lugar onde se desenvolve a historia que nos conta a lenda, primeiro no mapa grande (carpeta de 
material) e despois cada un no seu mapa individual (caderno alumno/a). 

- Fixámonos como se escribe o nome do lugar e copiámolo en grande no encerado, en maiúsculas, entre todos (escritura 
colectiva). 

- Agora recordamos o nome da lenda que sucedía nese lugar e tamén o escribimos de forma colectiva no encerado e en 
maiúsculas. 

- Pedímoslles aos nenos e ás nenas que localicen no seu mapa o nome do lugar e que o rodeen ou ben que o subliñen 
dunha cor indicada, tamén lle poden pegar un gomet. 

 
 
2.3. Actividades de desenvolvemento 
 
De cada lenda pódense realizar actividades cos distintos elementos que a conforman –símbolo, título, personaxes...–, co 
texto completo da cantiga e cos contidos específicos de cada lenda. 
 
- Símbolo 
 
Presentamos o símbolo da lenda e explicámoslles aos nenos e nenas que o empregaremos en todas as follas que elaboremos 
sobre esa lenda. Pegamos o símbolo na parte esquerda da folla e escribimos o nome debaixo (para escribilo facemos igual 
que na actividade anterior). 



Observamos cal é a primeira letra do nome do símbolo e escribimos na parte dereita da ficha os nomes de todos os nenos e 
nenas da clase que teñan esa letra no nome. Para esta actividade, é aconsellable ter os nomes dos nenos expostos pola clase 
en diversos sitios: perchas, cadeiras, mesas, ficheiros…  
 
- Título 
 
Escribimos o título no encerado (para que sexa máis fácil para o neno ver o conxunto de palabras, pechámolas nun recadro) 
e lemos entre todos o que pon. Podemos contar o número de palabras que ten, se son longas ou curtas, por que letra 
empezan... Deseguido, escribiremos de novo o título, pero agora de forma desordenada. Entre todos tentaremos ordenalo 
correctamente. No seu caderno escriben o título de forma ordenada, ou ben dámosllelo fotocopiado, recortan as palabras e 
péganas ordenadas.  

Despois facemos o debuxo da lenda. 
 
Co material fotocopiable podemos deseñar unhas tarxetas co título da lenda para que os nenos e as nenas no recanto das 
lendas xoguen a compoñer e a ordenar como fixemos no encerado. 
 
- Personaxes 

- Elaboramos unha lista de personaxes da lenda ou tamén de palabras que aparecen nesta. Podemos escribilas ou 
empregar o material fotocopiable. 

- Comentamos entre todos as características dun dos personaxes da lenda, despois podemos facer un debuxo e 
escribilas no caderno. 

- Facemos en plastilina o nome dos personaxes. 
 
- Texto da cantiga 
 

- Co texto da cantiga pódese traballar de moitas maneiras: fotocopialo e que busquen letras, palabras... quitar algunhas 
palabras e que debuxen un pictograma ou que completen coa palabra axeitada, etc. 

- Gravación das lendas: como as lendas pertencen á tradición oral, podemos gravar os nenos e as nenas contando a 
lenda, ben coa cantiga ou de xeito libre, co que exercitaremos a súa imaxinación. 



 
- Actividades no recanto das lendas 
 
Como xa fixemos na fase anterior, este recanto recollerá todo o que se traballe nesta fase do proxecto e nel o neno ou a 
nena terá á súa disposición todo aquel material, tanto presentado como elaborado, para realizar distintas actividades. 

- Material: láminas das lendas, tarxetas co nome dos personaxes, tarxetas coas palabras do título da lenda, símbolos 
das lendas, radiocasete, letras magnéticas, letras recortables, texto das lendas, folios, lapis e pinturas para escribir e 
debuxar... 

- Actividades:  
Xogo libre. 
Debuxos das lendas. 
Escritura libre das lendas. 
Lectura das cantigas. 
Composición de palabras e textos. 
Escoitar as lendas. 
Clasificar os personaxes co seu símbolo. 
Actividades dos contidos específicos de cada lenda. 
Dominó co símbolo das lendas. 

  ..... 
- Actividades dos contidos específicos de cada lenda 
 
Ademais de todo o traballado anteriormente, que é común a todas as lendas, cada lenda ten un tema e uns contidos 
específicos que nos dan moitas posibilidades para traballar de xeito construtivista cos nenos e coas nenas. Esta parte é a 
máis aberta do proxecto e dependerá dos intereses e da motivación dos nenos/as e do mestre/a. A continuación e, a modo 
de exemplo, presentamos unha serie de actividades deste tipo que se poden traballar a propósito da lenda A Barca. 
 

- Localización do río Sil no mapa e busca de información sobre as súas características: onde nace, por onde pasa, onde 
desemboca, se ten encoros, se é navegable... 

- Busca de información sobre as barcas: distintos tipos, usos e nomes, barcas típicas do río Sil, onde se fan as barcas 
(carpinteiro, estaleiro...). 



- Actividades de experiencia coa auga: porque flotan as barcas, experiencias de flotación, características da auga, cor, 
sabor (comparándoa con zume de laranxa, auga con azucre, con sal...), cheiro (comparándoa con perfume, alcohol...), 
experiencias con distintos recipientes, comparando peso, forma, capacidade, cousas que se disolven (sal, azucre) e 
cousas que non (serraduras, area), etc. 

- O ciclo da auga. 
 
 
Outras actividades sobre os contidos das distintas lendas poden ser: 
 

- A moeda da moura: facemos moedas marcando co lapis no papel por enriba da moeda (calco). 
- O xogo do esquecemento: amosamos varios debuxos durante uns segundos e os nenos e as nenas teñen que procurar 
lembralos todos. 

- Investigamos sobre contos de lobos e traémolos á aula (Carapuchiña, Os sete cabritos, Os tres porquiños...). 
- Pegadas de cabalo: facemos pegadas con distintas cousas, materiais ou partes do corpo. 

 
2.4. Xogos de psicomotricidade 
 

- A trabada da serpe: consiste en levar unha corda nas costas, suxeita na cintura dos pantalóns a modo de serpe que 
nos traba e un compañeiro/a ten que nos salvar correndo tras de nós, para quitarnos a serpe. 

- “Ao pasar a barca”: xogo popular. 
- Xogamos a cruzar o río Lethes: poñemos no chan aros de psicomotricidade ou nun corredor que simulará o noso paso 
polo río Lethes. 

- Xogamos á “Condesa ceguiña: pita cega”. 
 
2.5. Actividades finais 
 

- Ficha da lenda: nesta ficha recolleremos a información máis importante. Por exemplo, o nome, símbolo, lugar onde se 
sitúa e quen a trouxo á aula (nenos, Cholo e Nela, mestre/a...). 



- A lenda á miña maneira: este é un exercicio de escritura espontánea na que o neno ou nena escribe a lenda como el a 
sabe (no caso de nenos/as dos que non se entenda a escritura, dependendo da etapa na que se atopen, escribir 
debaixo a transcrición). 

 
 
 
 
 
 ACTIVIDADES FINAIS DO PROXECTO 
 
- O noso libro das lendas: nel recollemos as lendas que atoparon os nenos. Elaboramos un pequeno libriño onde se recolle 
unha ou varias lendas. Debemos procurar distribuír o libro de forma que en cada folla apareza un debuxo cunha frase 
debaixo alusiva ao debuxo non moi extensa para que lles resulte máis sinxela de escribir aos nenos e ás nenas.  
 
- Elaboramos fichas das lendas que traballamos nas que se indican o título, o nome do lugar e o debuxo do símbolo.  
 
- Facemos parellas de símbolo e nome de todas as lendas traballadas. Cada neno/a pode elaborar a súa propia baralla cos 
símbolos que lle proporcione o mestre/a e as tarxetas cos nomes que eles mesmos escriben. 
 
 
 



CANCIÓN: CHOLO E NELA E O TRASNO REBULBEIRO 
 
 
Este é o pucho 
do Trasno Rebulbeiro. 
Anda polas noites 
bailando nos lameiros (bis). 
 
Quen leva as cousas da casa? 
O Trasno Rebulbeiro! 
Colle todo e non di nada? 
O Trasno Rebulbeiro! 
Quen xoga ás agachadas? 
O Trasno Rebulbeiro! 
Quen é o rei das trasnadas? 
O Trasno Rebulbeiro! 
 
Leva as cousiñas da clase, 
O Trasno Rebulbeiro! 
Pinturas e afialapis, 
O Trasno Rebulbeiro! 
Faino con moito coidado, 
O Trasno Rebulbeiro! 
E ninguén é quen de pillalo, 
O Trasno Rebulbeiro! 
 

Este é o pucho 
do Trasno Rebulbeiro. 
Anda polas noites 
bailando nos lameiros. 
 
Colle cousas das casas 
e déixaas noutro lado. 
Ri coas súas trasnadas 
bailando nos tellados. 
 
Sabedes vós 
quen van ser os primeiros, 
os que van pillar 
o Trasno Rebulbeiro? 
 
Cholo e Nela!! 
Cholo e Nela!! (bis). 
 
Cholo e Nela 
e o Trasno Rebulbeiro 
xogan todos xuntos 
bailando nos lameiros (bis). 
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