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o motivo inicial da elaboración do método foi a
nosa necesidade de contar cun material axeitado
pasa o seu uso cos nosos alumnos. A idea da
publicación xurdíu con posterioridade, ó sérnolo
suxerido por compañeiros, dada a carencia exis
tente de material destas características.

Primeira
fase

• As unidades da primeira fa
se. Introducimos as letras vo
cais mediante un canto secuen
ciado (Manoliño e o seu burro).
• Personificamos cada vocal nun
persoaxe do canto. Os pasos
que segufmos son os se
guintes:
-Narración do canto. As ve
cews son os propios nenas os
encargados de rematálo, valo
ralo ou averiguar inter(ogantes
que se l/e plantexan nel.
-Vivenciación, observación:
escenificación psicomotriz. Es
ta é a parte adicada a que o
A ensinanza da lecto-ecritura
nena interiorice.
-Lectura no cartel.
en idioma galego
-Lectura no libro.
- Trabal/o coa letra escrita.
-Realización das fichas proste material veuse ela
motivador como para que o ne
postas.
na se sinta partindo das propias
borando, ó tempo q~e
vivencias das que van sair as
-O trabal/o de Ifngua, can
se poñía en práctica,
cións, adiviñanzas, etc...
frases que permitirán un traba
desde o curso 83-84 ata actuali
dade, en que se segue experi
110 sistematizado no proceso
-A presentación da maiúscu
la correspondente.
mentando.
lecto-escritor. Sustituiremos, na
E xa como trabal/o estra lin
medida do posible, o valor es
C8racterfstlcas:
pontáneo da frase safda de ca
güfstico propoñemos:
• O respeto ós diferentes rit
da nena polo interés que unha
-Desenvolvimiento vivencial.
mos de aprendizaxe. Este res
·\1 ICI·\ 1 OP[1. P-\RDO
'\0·" \\ \\,'DKAI)E \ 11)·\l.
frase prefixada pode suscitar
- Trabal/o rftmico e psicomo
peto ten que enmarcarse nun
\IIGI El ROORIGl'EZ C\R'Ol·\
trizo
xeito de escala que permita
cando esta se vencella a un
canto no que os nenas se "en
participar a cada nena de acor
-Propostas de actividades de
expresión plástica.
ganchan" plenamente. Oeste
do ca seu ritmo e alcance. Nin
METODO PARA A APRENDlZAXE DA LECTL'RA
xeiro, traballaremos sobre fra
gún nena debe sentirse marxi
-Proposmsdeacti0dadesde
E DA ESCRITl!RA EN LIi\GuA "ALEGA
ses que o nena asumirá como
nado, nin lIe debe ser atribuído
coñecimiento do medio social e
o método responde • unh. necesld8de dos ensln.m...
propias e colectivas da clase,
un papel de inferioridade polo
natural.
resto do grupo. Coa vivencia
por canto el se integra na súa
Dende'o primeiro momento
polo canto, o mesmo interés
zaxe da lectura e da escritura é
ción que propoñemos e ca ma
vivenciación.
trataremos de que todo o texto
unha actividade implícita en tó
traspásase á realidade, bus
O mesmo tempo, e en conso
terial que ofrecemos tratamos
que aparece no libro sexa signi
dalas demáis que traballamos
cando a relación coa vida do
nancia ca método natural, man
de crear un ambiente de acep
ficativo, dentro do argumento
nena por medio de situacións
na globalidade do ser do nena
temas a posibilidade de que se
tación da diversidade na cal es.
do conto. Isto consegufmolo
concretas.
.
(aspectos anfmicos, expresi
xa cada nena quen participe
tean acollidas as diferencias
afnda cando non dispoñemos
vos, etc...). De ningún xeito po
activamente no descubrimento
O desenvolmento:
madurativas ou de capacidade.
mafs que de vocais para con
• Punto de partida do traballo
• A liña metodolóxica baseá
do seu proceso lecto-escritor, e
de concebirse como unha área
feccionar este texto. Oeste xei
na clase. Cada día, como pri
¡:-arcelada.
to, o "a, a, a, a ..... " do burro, na
mola nunha síntese de aspec
que non se convirta en mero
• A motivación do traballo
meira sesión, e en cada fase do
receptor de mecanismos.
primeira letra, indica un estado
tos de dous métodos (globais e
método, como base primordial,
Por outra parte, considera
sobre os cantos. Tódalas histo
de ánimo, espresa un sentimen
fonéticos) que se viñeron con
rias están elaboradas con per
partimos dunha actividade de
mos que a posibilidade da apli
to determinado.
trapoñendo e facendo exclusi
soaxes moi atractivos para os
estimulación anfmica, proxec
vismos das súas diferencias.
cación do método estrictamen
• As unidades da segunda fa
nenas. En .base a historietas
ción e implicación afectiva, a
Oeste xeito foise pechando un
te natural atópase dificultada na
se. O texto, pouco a pouco, vai
(comics) preséntanse situa
través do ritmo, da expresión
vieira de posible contemplación
grande maioría das nasas es
se facendo máis complexo. No
calas, nas que se dan Iimita
cións enredosas con moita
psicomotriz e lingüfstica, viven
mutua que foi trabando posi
trasncurso desta segunda fase
cións tales como a diferencia
cións cara a avances metodoló
chispa aventuras nas que os ra
ciando a partir das experiencias
o nena pode leer autónoma
xicos.
paces se teñen que implicar,
de niveis e ciclos con excesivo
de cada nena, procurando a
mente as historias e entendelas,
resolvendo situacións ou conti
Cavilando nas grandes apor
número de alumnos por aula,
participación e a elaboración
despois de serénl/e contadas.
nuando as historias.
tacións que se derivarían da
comunitaria das actividades por
falta de continuidade e estabili
Aparecen as sflabas inversas.
Cada historia vai acompaña
compatibilidade entre os as
dade por parte do profesorado,
toda a clase nun clima de máxi
• As unidades da terceira fa
pectos globais e fonéticos, foi
etc... Tamén consideramo-Ia
da de textos nos que predomi
mo agrado. Con este traballo
se.Coffespondenássflabas
polo que intentamos de experi
ventaxa que supón o mestre
na a estructura rftmica, polo
global vanse desconxelar can
trabadas e mixtas, outros gru
dispar dun material sistematiza
que, ó mesmo tempo, trabállase
mentar unha síntese de método
tas. tensións emocionais poden
pos consonánticos máis infre
o aspecto lingüístico (expre
global-natural con reforzo foné
atranca-la personalidde de ca
do que permita afianzar evitan
cuentes e outras situacións. Os
tico.
sión, dicción, etc... ) en base a
do lagoas, ó tempo que se lIe
da nena, polo feito de que cal
exercicios da Ifngua van orien
Como defensores do método
facilita unha cantidae de tempo
concións, refráns, poesías e le
quera vivencia ten unha respos
tados a procura-la máxima au
natural e valorado"res do legado
rias. Neste punto procuramos
ta no psico-ffsico, e a súa soma
máis grande para a observa
sencia de dificultade nunha fa
tización ten unhas consecuen
facer emprego da nasa riqueza
ción dos nenas e para a evalua
pedagóxico de C. Freinet, pro
se na que as presuntas disle
ción do seu propio traballo.
poxémonos nesta línea alabo
lingüística de tradición popular.
cias directas no desenrolo do
xias se manifestan de modo moi
• A globalización. A aprendiUnha vez despertado o interés
ración dun material dabondo
nena e na súa aprendizaxe.
patente.
Material:
O material que o frecemos'o
.DOCUMENTACION
seguinte:
-1 caderno para exercicios
de grafomotricidade.
-3 libros de cantos, corres
Este traballo de distensi6n e motivaci6n disp6n unha armonía
exercicios de carácter rítmico e motriz xogan un papel funda
pondentes ás tres fases.
e variedade na clase que vai posibilitar un ambiente propio para mental no proceso da súa aprendizaxe. Eleximos a pauta Mon
-3 libros de fichas, que con
que as diferencias individuais referidas 6 ritmo de aprendizaxe
tessori para a realizaci6n dos grafismos básicos no comenzo da
cordan cos libros de contos. Es
se realicen, evitando premuras cara a aprender a ler nun tempo
escritura por considerar que posúe as características máis axei
tas fichas van perforadas para
imposto, fomentando deste xeito tantas falsas dislexias que se
tadas. Poderemos combinar os exercicios en pauta Montessori
seren arquivadas cando se te
están a dar en grande parte das escolas.
cos realizados en papel branco.
ñan cubertas.
• Grafomotricidade. O traballo sobre o grafismo non princi
As actividades de grafomotricidae serán as que poñan en
-oscarte~coffespondenres
piará mentres non estea asegurado que a madurez do neno
contacto 6 neno, a través dos contos, cos persoaxes que irán
a cada conto de cada letra.
chegou 6 momento de dominio corporal e motriz axeitado.
saíndo no transcurso do método.
-As grabacións musicais e
Previamente, pois, trabállase todo o referido a aspectos como a
• Lectura da imaxe e linguaxe pictográfica. O material que
rftmicas das cancións, etc..
direccionalidade, lateralidade, equilibrios posturais....
ofrecemos para a lectura da imaxe é o que marca dun xeito
-A gufa didáctica.
A hora de traballar un grafismo básico determinado, e previo
claro o inicio á decodificaci6n. Son secuencias en viñetas de
ALICIA LOPEZ PARDO
6 traballo no papel, realizaremos actividades no espacio (debu
historias sinxelas que teñen como protagonistas 6s persoaxes
MIGUEL RGUEZ. CARNOTA
xar un grafismo no aire,....).
dos contos do libro. Comenzamos con series de duas viñetas e
XOAN M. ANDRADE VIDAL
Os grafismos básicos están secuenciados debidamente, e os
imos ampliando a catro.

o método
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Chirlo Merlo veu sendo elaborado e experimentado durante varios cursos coa finalidade de
cubrir as necesidades dun ensino actualizado e na
nosa língua. E un material renovador, coincidente
coas directrices da Reforma Educativa.

Baséase na sfntese dos
procedementos global e foné
tico. Esta caracterfstica permi
te elixir entre estas dúas op
cións:

Grafomotricidade

• .A partir do enfoque global
con reforzo fonético (conside
rado polos autores con prefe
rencia en base ós plantexa
mentos integradores que con
leva).

•

• A partir do enfoque fonético
(trátase dun procedemento fo
nético mixto, dasdo que se
desenrola nun marco global e,
polo tanto, ofrece avantaxes
con respecto a un plantexa
mento fonético estricto).

Posibilidades de aplicación
Ademáis de desenrolar un
dominio sistemático e amplo
do proceso lecto escritor, per
mite as seguintes utilizacións:
• Permite adaptarse ós dife
rentes niveis e ritmos de
aprendizaxe que se presentan
na diversidade de cada aula.
• E especialmente completo
para nenas e nenos que pre
senten dificultades de apren
dizaxe no proceso lecto-es
critor.
.
• Como recurso non sistemá
tico, serve de material com- .
plementario de aula para cal
quera fase das etapas infantil
e primaria.
• En fases posteriores á de
aprendizaxe das técnicas lec
to-escritoras, serve de com
plemento apropiado para esti
mular a continuidade na lectu
ra comprensiva.
• E un material indicado para
motivar a afición lectora en
base a lecturas amenas e que
supoñan a participación crea
tiva de nenas e nenos.

Outras características
• A globalización. A apren
dizaxe da lectura e da escritu
ra é unha actividade integrada
en tódalas demáis, que son
traballadas na globalidade do
ser do lleno (aspectos aními
cos, expresivos, psicomotri
ce8, rítmicos, de expe
riencia....).

• J\mplo emprego da nosa ri
queza lingística de tradición
popular nos diferentes as
pectos.

Tanto os materiais dirixidos ós nenos como as
orientacións da Guía van na procura da: Lectura e
escritura vivencial, funcional e significa~iva e
implicación lúdica e creativa por parte dos nenos
no desenvolvemento de cada conto ou unidade.

Prelectura e preescritura

Liña
metodológica

• Motivación do traballo en
base a cantos, ambientandos
no lugar de Chrilo Merlo. Os
nenos e nenas entran nas his
torias sentíndose protagonis
tas completando, transfor
mando ou resolvendo situa
cións. Nesta participación po
sibilítaselle ó neno a súa pro
xección emocional.

Aprende a leer
e escribir
en galego

Chirlo Merlo ofrece un com
pleto material secuenciado e
unha chea de prpostas didác
ticas que permiten que a
aprendizaxe vivencial da téc
nica dalecto-escritura sexa
máis asequible para todos.
Os grafismos sucédense
segundo unha orde lóxica e
natural. Os primeiros grafis
mos van servindo de base pa
ra os máis complexos. Trabá
liase tanto no espacio como
no caderno de fichas, en pau
ta Montessori (auténtica) ou
en folio branco. Sobre cada
grafismo realízanse exercicios
de interpretación e transcrip
ción corno actividades de pre
lectura. O .caderno de Grafo
motricidade de Chirlo Merlo
publícase independentemen
te, e é un valioso material tan~
to na aprendizaxe da lecto
escritura como na recupera
ción de dificultades ou disfun
cións grafomotrices.
O material e as propostas
didácticas de Grafomotricida
de están deseñados a partir
da colaboración dos autores
con especialistas.
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Lectura
de imaxe
En Chilo Merlo trabállase
desde os primeiros pasos a
lectura significativa.
O libro de contos da primei
ra fase comenza traballando a
signific....tividade coa lectura
de imaxe.
Trátase de sinxelas historias
en viñetas que teñen como
protagonistas ós personaxes
da aldea, que o neno decodifi
ca (le), recorta, colorea, re
compón, recrea, dramatiza,
etc...

Pictogramas
Os pictograma~ son símbo
los a xeito de sinxelos debu
xos que representan concep
tos convidos.

As actividades con picto
gramas convírtense na escola
nun xeito sinxelo, motivador e
gratificante de afondar no as
pecto significativo e funcional
da lecto-escritura (formar fra
ses con significado, emitir e
recibir mensaxes, etc...), na
súa fase de áprendizaxe, an
tes incluso de que o neno po
súa a madurez suficiente para
poder facelo coa lectura e a
escritura convencionais.
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Fases
Chirlo Merlo componse de tres fases, con libro de
contos, caderno de fichas e carteis para cda unha
delas,

Os contidos van desde a prelectura e preescritu
ra, incluídas na primeira fase, ata a práctica dos
grupos consonánticos máis complexos.

ASPECTOS

MOSTRA DUNHA UNIDA DE DO LIBRO DE'LECTURA.
CaNTO PARA A LETRA Ñ: «O LOBO ÑAÑUDO)) .2 0 FASE
(ORIXINAL EN COLOR)

MATERIAL

PRElECTURA· PREESCRITURA

.
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Fichas letra "ñ"

A lectura a escritura son
significativas desde o primeiro
momento da interpretación
dos grafismos, dos pictogra
mas das primeiras vocais...
A aprendizaxe realízase se
cuenciada, procurando a
maior facilidade na súa pro
gresión. En cada conto trabá
liase somente un fonema no
vo, polo que todo o vocabula
rio que nel aparece é entendi
ble polo neno.
Proporciónanse tamén co
método claras referencias pa
ra os nenos, como é a pauta
Montessori na escritura, e os
carteis que acompañan a ca
da unidade que permanecen

expostos n'a aula para asegu
rar o afianzamento das frases
clave.
A cantidade de material ma
nipulativo que se ofrece por
medio de fichas troqueladas
posibilita a realización de múl
tiples actividades de cons
trucción de frases e palabras.
Este material organrzase nas
carpetas do "Banco de Pala
bras".
O traballo sobre a Iíngua
oral desenvólvese coa axuda
dunha considerable colección
de textos rítmicos e rimados,
moitos deles recollidos do
caudal inagotable de nosa li
teratura popular,
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Aspectos artísticos
da Arqueoloxía:
Da prehistoria á
antiguedade tardía

'Curso sobre aspectos de
Arqueoloxía galega
o

~I

Luns, dia8:

.9, 10: Prsentaci6n

-9,30: "Arte Rupestre 6 ar li
bre: ospretroglifos". J.M. Váz
quez. Universidad de Santiago.
- 11,00: "Arquitectura megalfti
ca ". Domingos J. Da Cruz. Uni
versidad de Coimbra.
- 12,00: "Arte megalítica". Jo
sé María Bello. Director das ex
cavaci6ns de Dombate.
- 16,30: Visita a xacementos
arqueol6xicos.

Terá lugar en xulio no Campus de Ourense

D

o 8 ao 12 de xulio de
semolarase na Facul
tade de Humanidades
do Campus de Ourense o curso
"Aspectos artísticos da Ar'queo
loxía galega: Da prehistoria á
antiguedade tardía", que estará
coordenado por Fermín Pérez
Losada e Ladislao Castro Pé
rezo Este curso encadrase den
tro dos "Cursos de Verán, Xu
lio'91" da Universidade de Vigo.
O obxetivo principal do cur
so, según os organizadores do
mesmo, é a aportación dunha
visión sintética xeral, dun esta
do da cuestión actualizado, dos
aspectos artísticos máis rele
vantes presentes na arqueolo
xía prehistórica e clásica gele
ga dos anos 90.
O curso está plantexado co
mo unha actividade esencial
mente interdisciplinar, a cabalo
entre a Arqueoloxía, a Arte e
maila Historia e pretende en
cher un valeiro, así como res
postar a unha necesidade.
"Non é que non existan estudos
sobre a materia -manifesta o
equipo organizador-, pero oco
rre que as Historias da Arte que
abordan estas épocas adole
cen normalmente da necesario
informació'1 arqueolóxica e his
tórica, así como tampouco os
compedios arqueolóxicos tra
tan en profundidade as cues
tións artísticas".
Tamén é neceario insistir, si.
nalan os organizadores, sobre
outra das pretensións deste
curso como é aportar unha vi
sión actualizada sobre o tema
de estudio, "actualización que
pretendemos que sexa tanto no'
tempo como no espacio; no es
pacio porque terán especial pe
so específico as recentes e im
portantísimas aportacións dos
investigadores do Norte de Por
tugal, desgraciadamente pouco
coñecidas no naso país; no
tempo porque serán aportados
datos sobre novas xacementos,
excavacións e pezas arqueol6-#
xicas atopadas nos últimos
anos en Galicia e que, dada ~
súa importancia cuantitativa e
cualitativa, cambian radical
mente o nivel de coñecementos
que ata a data posuiamos sobre
o asunto".
Con base nestes obxetivos e
xustificacións o programa do
curso consta dun total de 13
conferencias, impartidas por di
versos especialistas galegos e
portugueses ó langa dunha se
mana, a razón de duas ou tres
diarias. Estas, de 50 minutos de
duración media, están agrupa

Programa
·do curso

Martes, dia 9:
.9,30: "Manifestaci6ns artísti
cas da edade do bronce en Ga
licia". Martín Almagro. Universi
dad Complutense de Madrid.
- 11,00: "Habitat, arquitectura
e urbanismo na cultura castre
xa ". Armando Caelho. Universi
dad de Porto.
- 12,00:"Arte Castrexa ".
- 16,30: Visita a xacement9s
castrexos.

Mércores, dia10:
• 10,00: "Primeiras manifesta
ci6ns da ourivería do N. O/ pe
ninsular". Bieito Pérez Outeiriño.
Direcci6n Xeral do Patrimonio
Hist6rco e Documental da
Xunta.
- 11,00: "Ourivería castrexa".
Ladislao Castro Pérez. Universi
dade de Vigo.
- 13,00: Visita o Museo Ar
queol6xico de Ourense.

Serin ~ datos sobre novos ucementos atopedos nos últimos anos en Gallcla.
das por grupos cronolóxico-cul
turais, e sempre irán acompa
ñadas do necesario tempo de
preguntas e debate. Está temén
previsto realizar varias visitas
que, máis que constituir un pro
grama social para os asisten
tes, forman parte esencial e
constituínte da propia temática
esencial do curso.
A cauta de inscripción do
curso son: dez mil pesetas e
cinco mil para alumnos y docto
rados de la Universidad de Vigo
y personas en paro. As inscrip
ciones deberán facerse ao Vi
cerrectorado de Investigación e
Actividades Culturais da Uni
versidade de Vigo. Cursos de
Verán. Apartado. 874- 36200
Vigo.

Xoves, dia 11 :
.9,30: "Obras públi.:as na
Galicia romana". Xosé Manuel
Caamaño. Universidade de
Santiago.
• 11,00: "Arquitectura e urba
nismo das cidades romanas do
N.O. peninsular. Antonio Rodrí
guez Colmenero. Universidade
de Santiago.
• 12,00: "Habitat e arquitectura
rural romana na Gallaecia".
• 16,30: Visita un xacemento
arqueolóxico romano.

Información
Para solicitar unha maior in
formación os interesados po
den dirixirse aos Campus de Vi
go, Ourense e Pontevedra.
O patrocinio do curso corre a
cargo da Deputación provincial
de Pontevedra, Comisión Gale
ga de Medio Ambiente da Xunta
de 'Galicia, Caixavigo, Instituto
Orensano de Desarrollo Econ6
mico-Deputación de Ourense,
Confederación Empresarial de
Ourense, Cámara de Comercio
e Industria de Ourense, Covsa e
Consorcio da Zona Franca de
Vigo.

Venres, dia12:
• 10,00: "Arte provincial roma
na en Galicia". Fernando Acuña
Castroviejo. Universidade de
Santiago.
- 11,00: "Arqueo/oxía e arte
paleocristiana no N. peninsu
lar". Carlos Alberto Ferreira de
Almeida. Universidade de
Porto.
- 12,45: Acto de clausura.
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Mercedes Suárez Pazos;
Antonio Fernández Perei
fa; Mercedes González
Sanmamed; David Cortón;
Cecilia Bello Rodríguez;
Manolo Bragado; Xesús
Rodríguez Jares e Xoán
M. Andrade.
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Nova Escala Galega.

A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda concedida a
Nova escola Galega da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para
impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da
información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan
Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se
procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
As publicacións están dispoñibles baixo unha licenza Recoñecemento-Non
comercial-Compartir baixo a mesma licenza 3.0 España de Creative Commons
que reza:
Vostede é libre de:
- Copiar, distribuír, exhibir e executar a obra.
- Facer obras derivadas.
Baixo as seguintes condicións:
-Vostede debe atribuír a obra na forma especificada polo autor ou o licenciante.
Isto quere dicir que tanto os textos como as imaxes da Web poden ser
utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se
obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se
inclúa no produto resultante a mesma licenza CC-NEG.

