PROXECTO CÓNTAME UN CONTO 2022-2023
FICHA DE INSCRIPCIÓN DO PROFESORADO

O proxecto educativo “Cóntame un Conto”, impulsado pola Fundación Antonio Fraguas
Fraguas iniciado no curso 2021-2022, promove a actividade de contar contos tradicionais
galegos entre os escolares. Está coordinado polo equipo de traballo do Arquivo do Patrimonio
Oral da Identidade.
Entre os aspectos do programa educativo que o profesorado acometerá nos seus centros
inclúese:
1. Traballar con contos tradicionais que teñan previamente recollidos, empregar os
recursos que aportamos dende a Fundación Fraguas ou elaborar coas crianzas unha
recolla de novos contos (unha ficha de recollida/informante, localizar e contactar
posibles informantes, gravar contos, lendas, historias de tesouros, historias de vida…).
2. Traballar nas aulas a arte de contar (que contar, como contalo, querer contar…).
3. Gravar ás crianzas contando contos e remitirnos os vídeos ou enlaces dos contos das
crianzas, para subir á páxina web do Proxecto Cóntame un Conto
4. Escoller entre o alumnado e o profesorado unha representación do grupo, curso,
colexio,... para a posta en común con outros centros participantes.
O profesorado dispoñerá da posibilidade de asistir a un curso de formación específica para este
proxecto. Dende a Fundación Fraguas, xunto con todo o profesorado participante, realizarase
un seguimento de tódalas actividades.

Neste contexto, os e as docentes que se comprometen a participar achegan a seguinte
información:
Nome e apelidos do/a docente:

Datos de contacto:
Email (obrigatorio):
Teléfono (opcional):

Centro ao que pertence:

Cursos/grupos que participan:

Número previsto de alumnado:

Outra información necesaria (sinale a resposta que corresponda):
◯ Sí

◯ Non

Estou interesado/a en participar no curso de formación para docentes.

◯ Sí

◯ Non

O meu centro está de acordo en subir os vídeos creados polo alumnado á rede

Para facer efectiva esta inscripción debe remitir esta ficha cuberta á dirección de correo
electrónico: apoi@museodopobo.gal.
A aceptación de solicitudes realizarase por orde de recepción das mesmas.

