
PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS DE LA 

UNESCO
PLA D´́́́ESCOLES ASSOCIADES DE LA UNESCO

PLAN DE ESCOLAS ASOCIADAS DA UNESCO

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura

UNESCO-REN ESKOLA ELKARTUEN PLANGINTZA

Miembro

Escuelas Asociadas

UNESCO

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisidorariestra/



8 de xaneiro
Tentamos averiguar que 
personaxe traballaremos este 
ano co gallo do DIA DA PAZ.

Aparece a primeira letra do nome . De momento 
sen moitas pistas.  Unha letra pegada no chan, sen moitas pistas.  Unha letra pegada no chan, 
que será?.
Cada día temos un traballo coa inicial: facer unha 
palabra boa e outra mala. A boa metémola no 
sombreiro máxico a mala na furna.



9 de xaneiro

Xa temos outra letra.  Podemos ir 
formando nomes. É como xogar ao 
aforcado.aforcado.

I R



10 de xaneiro

A busca comeza. A 
maioría deletrea IRENE na 
wikipedia. Pero non 
obtemos datos. Aínda que 
algún curso sabe de quen 
se trata porque o mestre 
doulle moitas pistas. Iso 
non vale!...



11  de xaneiro

As letras seguen 
aparecendo. Todos os aparecendo. Todos os 
nenos e as nenas están 
entusiasmados. Cada 
día gústanos máis o de 
ter que buscar palabras 
que comecen por…



14 de xaneiro

Xa temos o 
nome. Xa lle 
imos poñendo imos poñendo 
cara. Un rostro 
fermoso de

muller!



15 de xaneiro
As mestras seguen a por as letras do 
apelido no chan. Nós  empezamos a 
investigar. O panel da entrada vaise 
enchendo de información moi enchendo de información moi 
interesante. Imos elaborando diferentes 
materiais.



16/17/18 de xaneiro

Os proxectos de traballo abordan todas as 
competencias. A investigación en acción. Cada aula 
traballa a mesma temática, deste xeito imos 
completando o proceso e cubrindo contidos 
curriculares. Como unha tea de araña que parte dun 
eixo común.eixo común.

Competencia Competencia Competencia Competencia 
SOCIAL E CIDADÁSOCIAL E CIDADÁSOCIAL E CIDADÁSOCIAL E CIDADÁ

Competencia 
matemática

Autonomía e 
iniciativa 
persoal. 

Competencia no 

Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital.

Competencia 
lingüística

Competencia 
cultural e 

Competencia no 
coñecemento e 
na interacción 
co mundo 
físico.

cultural e 
artística.

Competencia 
para 
aprender a 
aprender.



21 de xaneiro

Os contidos 
traballados son moi 
variados: xeográficos, 
sociais, lingüísticos, sociais, lingüísticos, 
matemáticos, 
artísticos…



22 de xaneiro

Palabras boas Palabras malas

Que faremos coas palabras?. As 
malas ao lume. As boas voarán malas ao lume. As boas voarán 
dentro dun fermoso globo 
repartindo belísimas palabras e 
agradecementos para IRENA.



23 xaneiro
Con este traballo descubrimos cousas da vida e 
aprendimos o que é un gheto e un dictador.



24 xaneiro24 xaneiro



25/28/29 de xaneiro

Elaborando un 
corazón de 
GRACIAS IRENA 
por todo.



30 de xaneiro
O GRAN DÍA: Lectura do manifesto, 
flores para IRENA, solta de globos e 
carreira SAVE OF CHILDREN. fin


