No primeiro trimestre deste curso o equipo de biblioteca propón
un proxecto de traballo conxunto arredor do tema da cor e máis
concretamente sobre os seguintes aspectos:
• As cores como realidade plástica (cores primarias e
secundarias; cores frías e cálidas …)
• Cores no ceo: o arco da vella.
• Cores na nosa pel: somos diferentes, somos iguais.
• Cores que identifican os lugares de onde procedemos: as
bandeiras que reunimos na nosa escola.
Como sempre, abordaremos ditos contidos desde a ficción, a
documentación e o traballo creativo a través das propostas que a
continuación se especifican:
1. ENCHEMOS O ESPACIO DE CORES:
• No taboleiro de cortizo: facemos unha proposta co
título Todos pintamos moito que pretende un
achegamento a grandes pintores e á súa obra. Así
mesturaremos fotografías de cadros famosos cos
traballos que a partir deles vaiamos facendo nas aulas.
Ao remate do trimestre recopilaremos ditos traballos
e con eles faremos un libro que pasará á sección da
nosa Biblio que chamamos De edición propia.
Tamén terán cabida dentro desta proposta todas as
creacións plásticas que desde as aulas se queran
aportar e que supoñan o uso e disfrute de distintos
materiais (acuarela, témpera…) e o achegamento a
diferentes técnicas en traballos que teñan como
motivo aquelo que imos aprendendo sobre as cores.
• Nos expositores de libros:
i. libros que nos informan: colocamos todas
aquelas
publicacións
nas
que
podamos
documentarnos sobre os aspectos a estudiar:
que é o arco da vella e porque se orixina; onde e
como viven as persoas coa pel negra, amarela,

branca…; libros que nos acheguen á cor como
realidade plástica; atlas, etc.
ii. libros que cantan e contan: no expositor de
ficción situamos aquelas historias nas que a cor
ten unha presenza importante no argumento das
mesmas (La reina de los colores; Pequeno azul e
pequeno amarelo…), ou no protagonista (Elmer,

Carapuchiña Vermella. O coelliño branco, el
pájaro Federico…). Tamén estarán presentes as
que tratan a problemática ou a realidade da
variedade étnica e a multiculturalidade ( ¿Cal é a
miña cor?; África, pequeño Chaka…). A poesía
tamén estará presente, como sempre, cos libros
nos que atopemos poemas relativos ao tema da
cor e que sinalaremos con marcadores de páxina
para facilitar o seu manexo.
iii. Libros que achegamos desde as nosas casas /
libros das bibliotecas municipais: como sempre
facemos, colocaremos nos expositores propios
todos os materiais prestados que vaian
chegando, procedentes da biblioteca do barrio e
das casas dos nenos e que completan o que
desde a Biblio podemos ofrecer.

2. LER, CONTAR, CANTAR, ESCOITAR:
Os venres ás doce compartiremos, como xa é costume, a nosa
sesión de Contacontos, na que iremos presentando moitos dos
textos de ficción expostos no vestíbulo para este tema.
Comezaremos lendo e contando as mestras do equipo da Biblio,
para, pouco a pouco, pasar o testigo aos rapaces no momento en
que teñan preparada algunha lectura, recitado, escenificación…
que podan ofrecer aos seus compañeiros e que tamén pode
incluirse no programa da futura Festa das Familias, que terá
lugar ao final do trimestre como peche do tema.
Utilizaremos a sesión de contos dos venres non só para ficción,
senon tamén para a presentación de textos e traballos
documentais, feitos cos rapaces na escola e que compartirán cos
seus compañeiros.
Gustaríanos nesta ocasión, poder contar coa colaboración dalgún
adulto procedente dunha cultura alonxada á nosa e, a poder ser,
de etnia distinta tamén, que se prestase a cantar ou contar algo
representativo da súa tradición, en especial, dirixido aos nenos
do seu país.
3. BUSCAR, ATOPAR, INFORMARNOS, ESTUDIAR:
Utilizaremos materiais en todo tipo de soporte (libros
informativos, páxinas web, multimedia, audiovisuais…) para
acadar e logo restituir información sobre:
• O arco da vella.
• As cores primarias, secundarias…
• Cores frías e cálidas.
• O branco e o negro.
• Realidade e situación de diferentes etnias.
• As bandeiras das nacionalidades presentes na nosa
escola.

Nesta ocasión, ademáis de informarnos e estudiar, pretendemos
experimentar e disfrutar da pintura (con dedos, mans, pinceis…),
como materialización da mestura das cores, do contraste, etc.
Procuraremos achegarnos a distintas técnicas e tamén á obra de
diversos artistas, aínda que con menos profundidade que aos
aspectos antes citados, xa que consideramos que isto sería
motivo suficiente para outro proxecto (que quizais se leve a cabo
máis adiante).

4. O NOSO LIBRIÑO DO TEMA:
Constará de doce páxinas (incluíndo as capas) nas que se farán
propostas o máis abertas que sexa posíbel co fin de que se
adapten a todas as idades e coas que tentaremos materializar,
dar espazo físico, aos aspectos máis relevantes deste proxecto
de traballo sobre as cores.
Os nenos recibirán o seu libriño individual na segunda ou terceira
semana de outubro e nel haberá propostas literarias, plásticas,
de restitución da información…
En principio temos pensado colocarlle as capas de cartolina
branca e situar nelas as propostas de traballo con distintas
pinturas, xogando a obter novas cores, aclarándoas e
escurecéndoas, contrastándoas… Tamén hai algunhas outras
actividades xa decididas, cales son:
• A dobre-páxina central levará un gran arco da vella,
esbozado só en liñas, para que eles o coloreen tras
informarse da secuenza das súas cores. Tamén levará
espazos en branco para escribir palabras ou textos obtidos
tras a búsqueda de información. Nela aparecerá o poema de
Manuel María, do libro Os soños na gaiola.
• Haberá dúas páxinas adicadas a personaxes de cores,
representados por Elmer, Carapuchiña, Coelliño branco e

Pájaro Federico e con propostas de creación plástica como,
por exemplo, confeccionar o noso disfraz de cores para a
festa de Elmer.
• Temos pensado que leve un mapamundi onde podamos
sinalar os países de procedencia dos nenos da aula, con
espazos para colorear as bandeiras deses lugares.
• Pretendemos facer un traballo a partir do libro Niños como
yo, que pode consistir en facer presente no noso libriño a
un dos nenos protagonistas do libro, colocándonos cada un
de nós, coa nosa cotidianidade, na páxina seguinte.
5. A FESTA DAS FAMILIAS:
Terá lugar, como dixemos, nos últimos días de decembro e
recollerá os traballos de lectura, recitado, cancións,
escenificacións, etc. que cada grupo prepare e ofreza primeiro na
sesión dun venres aos seus compañeiros.
No momento de escribir esta proposta temos xa decidido algúns
dos textos que pretendemos levar ao escenario:
• Elmer.
• O coelliño branco
• O arco da vella (poema)
• Pregón (poema): Vendo nubes de colores…
• El pájaro Federico (con libro xigante elaborado polos
maiores e contado polos pequenos).

6. BIBLIOGRAFÍA E OUTROS MATERIAIS:
• Ficción (narrativa, poesía…)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elmer
O coelliño branco
A verdadeira historia de
Carapuchiña
Pequeno azul e pequeno
amarelo
El pájaro Federico
Patam y los colores
Niños como yo
Llegué de Etiopía
Llegué de Rusia
Llegué de China
Os soños na gaiola (o arco
da vella)
Mi primer libro de poemas
(Pregón)
As cores de Elmer
África, pequeño Chaka

McKEE, David
Xerais
BALLESTEROS/ VILLÁN
Kalandraka
ALMODÓVAR,
A.
R./ Kalandraka
TAEGER, Marc
LIONNI, Leo
Kalandraka
DOURMEC, B./ BARNES, A.
GISBERT, Montse
KINDERSLEY, A. Y B.
CANALS/ GUTIERREZ
ELFA/ GUTIERREZ
GIBERT/ GUTIERREZ
MANUEL MARÍ A

Edelvives (ala delta)
Támdem
Bruño
La galera
La galera
La galera
Xerais (Merlín)

Varios

Anaya
(sopa
letras)
Xerais
Edelvives

McKEE, David
SÉLLER, M./ LESAGE, M.

de

• Libros informativos
•
•
•
•
•
•

Mi gran atlas
Mi primer atlas ilustrado
Atlas escolar (primaria)
El color
A de África
Viva el color

CHANCELLOR/ LEWIS
Varios
ONYEFULU, Ifeoma

Tim y Carla aprenden los PARRAMÓN/ HUGUET
colores
• Los
colores
en
la
naturaleza
• Niños como yo
•

Beascoa
Beascoa
Santillana
SM mundo maravilloso
Intermón

Muy
interesante
junior (revista) Nº 24
Parramón
SM

