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INTRODUCIÓN E
CONTEXTUALIZACIÓN
O conto non é o
conto, O conto é quen
o conta!

Desde van xa uns cantos anos, o alumnado do IES San Paio, promovido desde a
Biblioteca do Centro e traballando na Materia Estratexias de Aprendizaxe e
Comunicación, ven de participar coa Escola Infantil Galiña Azul de Tui en diferentes
actividades relacionadas coas artes: música e literatura.
No presente curso escolar d é m o s l l e a forma necesaria para convertilo nun
verdadeiro proxecto intercentros no que participara o maio número de alumnado
tanto da Escola Infantil como do Instituto.
Centramos o proxecto nos CONTOS, apoiándonos nos contidos que se traballan na
devandita materia ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE E COMUNICACIÓN de 1º de ESO e
das actividades da Biblioteca.
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COMPETENCIAS CLAVE
A continuación, presentamos tarefas/accións relacionadas con cada competencia clave
que se asumen neste proxecto e todas elas integradas dentro dun marco que dá sentido e
funcionalidade a todo o que se fai.
Comunicación lingüística.
•

Usar a linguaxe e a lingua galega como instrumento de comunicación e como vehículo para
a transmisión de emocións dun público cativo.

•
•

Escoitar e disfrutar da narración oral.
Interpretar e dramatizar textos/kamishibais ante audiencias de pouca idade.

•

Axustar a intervención oral á idade, situación e ritmo da audiencia.

•

Dramatizar contos a través do traballo colaborativo.

•

Valorar a comunicación interpersoal na resolución de conflitos.

Competencia dixital.
•

Practicar destrezas para a búsqueda e selección de información: contos publicados en rede, vídeos
de contacontos…

•

Utilizar soportes electrónicos na composición de textos/contos/imaxes…

•

Interpretar distintos tipos de elementos comunicativos: icónicos, textuais, gráficos, etc.

•

Analizar vídeos de distintas representacións escénicas.

•

Crear e editar vídeos coas creacións e/ou representacións propias ou dos outros grupos de traballo.

•

Buscar información en distintos medios, seleccionala e transformala dixitalmente para crear o
texto narrativo.

•
•

Retocar dixitalmente as imaxes/ilustracións.
Compoñer nunha lámina ou texto as imaxes e a paxinación en formato kamishibai.

Competencia para aprender a aprender.
•

Esforzarse por desenvolver actividades de narración/dramatización con cativos malia a súa
dificultade.

•

Recoñecer o que se está aprendendo, o aprendido e o que falta por aprender no proceso de
contar contos.

•

Esforzarse por mellorar tanto na creación como na dramatización.

•

Buscar e desenvolver técnicas para recoller e organizar o traballo

•

que será dramatizado.
Usar o boceto como técnica de organización e secuenciación da información.

•

Desenvolver novas inquidanzas e o gusto polas narracións orais co obxectivo de dramatizalas.
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•

Promover o esforzo, persoal e en equipo, progresivo e un maior afán de superación.

•

Coñecer as particularidades e puntos fortes de un mesmo e aproveitalos nun quefacer de grupo.

•

Coñecer as particularidades e puntos fortes dos compañeiros e aproveitalos para un adecuado
traballo colaborativo.

Competencia social e cívica.
•

Detectar e valorar a variedade cultural que nos rodea e a riqueza que a contorna nos ofrece.

•

Participar e colaborar responsablemente en actividades comartidas por estes centros da contorna.

•

Vivenciar experiencias compartidas cos cativos e cativas da Escola Infantil.

•

Traballar en equipo de maneira colaborativa chegando a crear obras que se presentarán
unitariamente.

•

Aprender a aceptar os puntos de vista distintos ao propio e as críticas (tanto das mestras e mestres da
EI, como da profesora ou profesor do IES e dos propios compañeiros/as e o alumnado da EI).

•

Reflexionar sobre os conflictos nas relaciónss cos demais e respectar as normas de convivencia.

•

Reforzar a autoestima e o valor individual de cada un nun grupo heteroxéneo.

Conciencia e expresións culturais.
•

Comprender e apreciar a dramatización e o teatro como manifestación universal.

•

Valorar os diferentes tipos de contos/relatos/obras típicos de distintas culturas, coñecelas cun
pouco máis de profundidade e ofrecer e ste coñecemento ao alumnado da EI.

•

Manifestar creatividade e expresividade nas produccións propias, segundo unhas determinadas
pautas dadas á idade do público infantil, e nas alleas co fin último de dramatizalas ao cativos e
cativas da EI.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
•

Desenvolver a toma de decisións.

•

Valorar os resultados obtidos para poder facer fronte a situacións similares con maiores posibilidades
de éxito.

•

Analizar problemas, elaborar plans e emprender procesos de decisión en creacións e intervencións
en público.

•

Reconducir e adecuar a intervención á audiencia.

•

Fomentar o gusto pola precisión, a exactitude e a limpeza nas representacións gráficas e escénicas
do alumnado.

•

Desenvolver o sentido da responsabilidade e no coidado do material, dos compañeiros/as tanto
do Instituto como na Escola Infantil..

•

Impulsar a autoavaliación no alumnado e a avaliación interna dentro dos grupos de traballo para
tomar medidas de adecuación ou cambio cara á mellora.
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OBXECTIVOS DO
PROXECTO
1. Formar e integrarse de forma activa e placentera un grupo de traballo superando as
dificultades que supón a expresión espontánea de ideas e sentimentos dun mesmo e a
aceptación das manifestacións dos demais.
2. Desenvolver as competencias orais e escritas á vez que se fomenta la comunicación

oral e expresiva.
3. Desenvolver estratexias para contar contos, escribir relatos e ilustralos.

4. Interpretar, coñecendo e practicando de forma sistemática, técnicas de
representación que supoñen, fundamentalmente, o control do xesto e da voz, a
relación dramática co obxecto e o estudio do uso do espacio tendo en conta que o
público terá pouca idade e cómpre adecuarse ás súas características.
5. Dramatizar contos ou plasmalos en forma de relato e imaxes (de invención propia ou
xa publicados) procurando que estas representacións así como o contido e temática
sexan comprendidos polo alumnado da Escola Infantil ao presentalas.
6. Coñecer e utilizar textos da literatura infantil para analizar e comprender a súa
estructura formal, os seus contidos temáticos e os seus valores estéticos en relación á
tensión dramática, posibilitando a súa lectura dramatizada, tamén co kamishibai, e
posterior posta en escena para o público de 0-3 anos.
7. Integrar de forma armónica distintas linguaxes artísticas: de expresión oral e visuais,
plásticas, acústicas e musicais nas contadas aos máis pequenos.
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8. Valorar a importancia do traballo colectivo en produccións narrativas, de animación
ou montaxe dun espectáculo onde a perseverancia no traballo colaborativo a
longo prazo ten como resultado o éxito de todo o grupo (e o divertimento dos
demais) e da propia actividade compartida polo alumnado do Instituto e da Escola
Infantil.
9. Implicarse na participación altruísta nos espectáculos escénicos que posibilitan
desde os centros escolares, disfrutando e valorando os diversos elementos que
constitúen a representación, sendo capaces de manifestar un xuizo razoado
sobre eles e relacionándoos con outras manifestacións artísticas.
10. Aprender técnicas tanto no referente á interpretación (narratica ou escénica), como
ao montaxe ou posta en escena e escritura dramática, para aprender a «moverse»
dentro do feito teatral e levar estes coñecementos á practica cun público real e
gratamente motivado a recibir aos contacontos.
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FOCOS NO PROXECTO
O CONTO / A NARRACIÓN
“Que lle debo ler ao meu fillo para que mellore as súas facultades matemáticas e sexa
un home de ciencia?”, pregúntalle unha nai a Einstein.
”Contos”, contesta Einstein.
“Moi ben. Pero, que máis?”.
“Máis contos”, replicó Einstein.
“E despois diso?”, insistiu a nai.
“Moitos máis contos”
Kohan, Silvia A. (2003): Escribir para niños. Alba Editorial. pág. 24).

Son numerosos os beneficios de contar contos as nenos e nenas desde idade temperá,
tanto na casa como na escola. Os mesmos beneficios p r o d u c e n aos rapaces e
rapazas que xa están estudando na Secundaria, independentemente que sexan contos
infantís ou xa para un lector máis maduro.
O conto (sexa escoitado, lido e/ou creado polo alumado) é unha ferramenta estupenda
para estimular, por exemplo, o desenvolvemento da linguaxe oral, a imaxinación e a
creatividade, ademais de transmitir e ensinar valores morais, de comportamento e
convivencia.
Asimismo, algo tan sinxelo como un conto axuda ao lector/a a identificar as súas propias
emocións e as dos demais, o que leva a desenvolver a empatía e a autoestima; a
relaxarse en tanto presta atención e entretense; fomenta sentimentos de confianza,
seguridade e independencia mentres estreita lazos afectivos caos persoas coas que
comparte este momento lector; estimula a memoria, a representación de símbolos, o
gusto estético, e, en definitiva, axuda a coñecer e interpretar mellor o mundo circundante
mediante o imaxinario e a adquirir o hábito lector.
Todo isto faise imprescindible en calquera etapa educativa, onde o conto debe ter un
espazo nos quefaceres do noso alumnado.
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A DRAMATIZACIÓN/ XOGO DRAMÁTICO
"El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta
a sí misma."
Arthur Miller
A actividade dramática debe entenderse como un proceso artístico e, a igual que
calquera experiencia nas artes, debe ser contemplada como parte integrante do
currículo educativo.
O valor específico dunha materia optativa onde sexa
incluída,
preséntase
na
oportunidade que proporciona ao alumnado de analizar, comprender e comunicar ideas
e sentimentos representándos cunha enorme variedade de formas simbólicas.
Na pre-, e n a adolescencia, o teatro, a escenificación, a representación... adquire
especial releve, ao permitir ao alumno/a unha exploración e interpretación máis
profunda de si mesmo/a e da realidade circundante, axudándolle a tomar decisións
personais que servan para a súa autoafirmación e ó establecimento dun diálogo máis
razoado e efectivo coa sociedade.
Este tipo de actividades involucran ao alumno/a de forma integral posibilitando a
inclusión dun amplo abano de técnicas artísticas, plásticas e de traballo corporal doutras
áreas do currículo así como a oralidade e a narración.
A actividade dramática na escola coincide co teatro na necesidade de proxección da
personalidade en roles e personaxes que desenvolven un conflito en situacións hipotéticas,
pero malia que o teatro se define como unha actividade profesional a realizar fronte a un
público, a actividade nos centros educativos caracterízase por ser un proceso de
comprensión e expresión que resulta formativo no seu desenvolvento integral como
persoa.
Este proceso debe estar planificado e estructurado dacordo cuns obxectivos que poñan
en relación o desenvolvemento das capacidades comunicativas e creativas dos alumnos e
alumnas con actitudes solidarias e de respecto ás ideas dos demais, e que non esquezan
o carácter estético, ideolóxico e de traballo seriamente planificado que o término teatro
encerra.
A forma idónea de concreción desta materia podería ser aquela que no seu
desenvolvemento se concretara nun proceso que arrincase da capacidade innata de
representar roles, de explorar o mundo das ideas, das historias, relatos, contos... e das
emocións, de relacionarse cos outros ata c h egar a codificar, mediante técnicas
específicas, os resultados desa experimentación e amosar os resultados aos demais, ben
en forma de narración/representación, ben en forma de creación ou ben nun compendio
de ambas.
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Esta materia fomenta a creatividade e a autonomía mediante a utilización por unha
banda de códigos corporais, orais e xestuais empreados na representación dramática
que, a súa vez, se nutre de elementos narrativos, plásticos, visuais e musicais
enriquecedores da mesma ou na que os primeiros vense apoiados cando falamos co
traballo co Kamishibai.
O traballo cooperativo resulta fundamental, pois o logro das premisas iniciais depende
sustancialmente das relacións que no grupo se establezan e do seu esforzo colectivo.
Salienamos tamén a axuda ao alumno e á alumna na construcción da súa propia imaxen,
valorando o traballo que realiza e a súa implicación nas decisións do grupo.
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Escoitar contos
"Pecha os ollos e verás" (Joseph Joubert)

Na escola infantil de Tui tivemos sempre claro a importancia dos contos como transmisores
de coñecemento, canalizadores de emocións, estimuladores de relacións e captadores da
atención de nenas e nenos.
Entendemos os contos como pontente estratexia de apoio para o desenvolvemento da
linguaxe oral. O Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da
educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, no apartado de Contidos no seu
Bloque 3 do punto 1.2. Currículo do primeiro ciclo, cita:
•

Observación e interese polo significado de signos e símbolos presentes na vida cotiá.

•

Descuberta e interese da funcionalidade de textos diversos.

•

Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión gráfica.

•

Interese e gozo ao mirar libros e escoitar a súa lectura.

•

Recoñecemento dos elementos básicos dos relatos escoitados ou vistos.

•

Interese por comunicar interpretacións, sensacións, emocións e opinións provocadas
polas producións literarias.

•

Comprensión das situacións representadas nos relatos escoitados ou vistos

•

Identificación de diferentes xeitos de representación dramática.

•

Interese e gozo ao mirar e participar en representacións dramáticas.
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Acompañamento lector
"Para viaxar lonxe, non hai mellor nave que un libro." (Emily Dickinson)

Durante a lectura de contos e a súa compresión con apoio dun adulto (no noso caso co
a axuda do alumando do IES San Paio), nenas e nenos adquiren coñecementos sobre as
accións que lles permiten identificar, describir e explicar aspectos da localización, tempo,
obxectivos, persoas, accións e resultado das accións.
A importancia do desenvolvemento destes procesos permite fomentar nas nenas e nenos:
•

Unha adecuada participación nas distintas actividades que teñen lugar na aula por
medio da conversación que se xera ao redor da lectura do conto.

•

As interaccións sociais con profesores e compañeiros.

•

Relacionar a nova información coa adquirida con anterioridade.

•

Potenciar a imaxinación, a creatividade e a expresión de sentimentos, ademais de
explicar as reaccións ante eles.

•

E sí, o asentamento das bases para a adquisición da lectura e escritura.

Existen diversos estudos realizados desde a década dos 70 ata a actualidade que demostran
que a lectura conxunta entre adulto, neste caso adolescentes, e o neno, provoca unha
mellora na adquisición da linguaxe oral.
Algúns autores sinalan que as verbalizaciones dos adultos, que inclúen enunciados cun nivel
maior de abstracción, aplicando estratexias de estimulación como o modelado, repercuten
no desenvolvemento dos procesos de categorización, nomeamento de obxectos e
elaboración de significados de palabras novas no vocabulario nos nenos menores de 3 anos.
Nesta mesma liña de investigación outros autores demostran que a aplicación da lectura
conxunta de libros con ilustracións mellora o léxico expresivo e comprensivo e o discurso das
nenas e nenos, e á súa vez tamén provoca unha mellora da capacidade dos adultos para
realizar preguntas abertas e facer máis fluído o diálogo.
Podemos concluír polo tanto, que a experiencia é enriquecedora tanto para os emisores
como para os recpetores.
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Acollida
Ao longo do curso son moitos os momentos onde a escola acolle a outro alumnado, o recibe
e atende o que nos ven a transmitir; ás veces a través da música, outras en forma de teatro, e
as que máis en forma de contos.
Esta acollida permítenos asumir o rol de anfitrions e para pequenas e pequenos é unha
experiencia que lles permite saír da súa rutina habitual: outros nenos e nenas máis maiores
ocupan e comparten os seus espazos.
Despois de varios cursos escolares acollendo o alumnado do instituto sabemos que a
actividade enriquece o noso día a día, porque ademais de marabillosas historias contadas con
diferentes estilos narrativos e apoiadas de variados e orixinais recursos, a proposta
achéganos un gran abano de sensacións: o asombro ao ver chegar ao alumnado do instituto
co seu material, (ás veces cun gran despriegue de medios), as emocións que lles provocan os
contos (risas, tensión, medo, curiosidade,...), a ilusión dos contactos coas nenas e nenos
maiores (risas, preguntas, miradas,...). No alumnado do IES San Paio tamén percibimos
moitas sensacións: a máis frecuente son os nervios, compresible...quen non os tería! Isto
acontece as primeiras veces, cando volven contar contos de segunda ou terceira vez veñen
con máis seguridade, saben que somos un público moi esixente (senón conseguen captar a
súa atención comezan a moverse e amosarse moi inquietos), e tamén moi moi agradecidos. E
por suposto, tamén veñen moi ilusionados, algúns teñen irmáns, primos, veciños aos que
saudar e dos que falar coas súas compañeiras e compañeiros; e claro, unha vez contado o
conto asoma a satisfacción de telo feito, de ser escoitado, de ser aplaudido e recoñecido por
outros pares. Xa se citaron neste documento a relación de competencias que se veñen
favorecendo coa proposta, queremos destacar a regulación das emocións como a máis
significativa para nós.
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