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O portfolio
e a súa inclusión
no noso proxecto

Que é un portfolio?
O porfolio ábrese camiño con forza no mundo educativo como a ferramenta de avaliación máis completa e
interesante para reflectir os logros de aprendizaxe dos
alumnos e as alumnas. Utilízase con frecuencia no mundo laboral e nas universidades.
Pero que é un portfolio? Non é unha recompilación de
traballos do alumnado, senón unha selección dalgunhas
mostras, especialmente representativas, da súa evolución, que van acompañadas dunha reflexión persoal e
crítica sobre as razóns que as fan especiais. Mostran
non só o progreso académico, senón, de forma equilibrada, outros aspectos relacionados con todas as
competencias que debe adquirir o alumnado durante
os anos da súa escolarización.
A aposta por incluír este modelo nos materiais didácticos de ANAYA permite ao alumnado crecer no seu desenvolvemento competencial, especialmente na nova e
máis importante alfabetización para o século XXI :
aprender a aprender.

+.0"+(%+
Selección guiada de traballos e reflexións que documentan os maiores
avances ou fortalezas do alumnado nun período de tempo específico (unidades, trimestres, curso escolar) e as debilidades de tipo conceptual ou referidas a certas habilidades ou actitudes.
É unha avaliación que contribúe á análise e á reflexión dos procesos e os
produtos, evidencia as fortalezas e as debilidades, e permite a avaliación
diagnóstica da que xorden decisións e compromisos.

*ƫ)+ !(+ƫ !ƫ2(%%¨*ƫ+. !ƫ+ƫ*+2+ƫ,. %#)ƫ
! 10%2+
O porfolio intégrase en todo o proceso avaliativo profundo que desde
Anaya propoñemos. É un salto cualitativo necesario para os novos saberes
e aprendizaxes e responde aos desafíos que supón a integración dos estándares de aprendizaxe na educación escolar.

Selección de evidencias
de estándares de aprendizaxe

Ferramentas de avaliación
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Portfolio do alumnado

O portfolio e a súa inclusión
no noso proxecto

Que papel xoga o portfolio no novo
paradigma da avaliación?
Avaliar a aprendizaxe non é só medir os logros, ademais significa acompañar e asegurarse de que encontramos en cada momento o mellor xeito de
axudarlle ao alumnado a alcanzar o mellor de si mesmo. É un aspecto clave
da nosa misión como docentes.
Este cambio de enfoque enriquece o concepto de avaliación, xa que, ademais de recoller o resultado final da aprendizaxe ou os logros do alumnado,
nos invita a focalizar a nosa mirada sobre a mellora do seu desempeño, o
modo e o camiño cos que alcanza as aprendizaxes desexadas. Para iso non
só será fundamental observar ou rexistrar, tamén reflexionar, acompañar,
decidir... E en todo, reforzar o papel protagonista dos alumnos e as alumnas: axudarlles a ser conscientes non só dos seus logros ou dificultades,
senón do modo en que os afrontan.
O portfolio é unha ferramenta que axudará a vertebrar estes procesos de
reflexión avaliativa necesarios na aula. Coas distintas actividades que nel se
propoñen, pretendemos que se converta nun instrumento de aprendizaxe e
autoavaliación que leve o estudante a ser consciente da súa propia aprendizaxe desde tres perspectivas:
1. Reflexionando sobre o que aprendeu.
2. Tomando evidencias dos seus avances.
3. Pensando sobre o seu proceso de aprendizaxe.

Cales son as palabras clave?
Autoavaliación

Todas as actividades propostas nos nosos portfolios buscan ese papel protagonista do alumnado no seu proceso de aprendizaxe.
Cales son os seus logros? Cales as súas áreas de mellora? Non só
en canto á consecución de obxectivos, tamén sobre os procesos
que interveñen ou pon en marcha nas súas aprendizaxes.

Metacognición

A metacognición é a reflexión sobre a aprendizaxe. Trata de responder á pregunta como aprendín? Os nosos portfolios son unha
importante ferramenta para dar resposta a esta pregunta, favorecer a autoavaliación metacognitiva e obter, así, aprendizaxes da
aprendizaxe.

Evidencias

Trátase de pedirlle ao alumnado que demostre, con feitos observables, o que reflexiona ou recolle no seu portfolio. Por que expresa
que domina un concepto? Onde podemos observar que realmente
conseguiu aprender algo novo? Que actividade conseguiu superar
tras ser unha dificultade inicial? O traballo sobre as evidencias de
aprendizaxe permitirá, tamén, a familiarización cos estándares de
aprendizaxe avaliables que nos presenta a nova lei educativa.
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Por que o incluímos no noso proxecto?
Entendemos que o importante proceso de reflexión que proporciona o portfolio do alumnado debe ser continuo na aula e con peso específico en cada
área de coñecemento.
Propoñemos facer, polo menos, unha «pausa» trimestral, que forme parte
do mesmo proceso de aprendizaxe.
A experiencia nas aulas dinos que incluír as tarefas do portfolio como unhas
actividades máis, como parte integrada nas áreas, non separadas ou concibidas como algo «extra», permite ao alumnado asentar mellor os coñecementos, grazas ao traballo de reflexión e metacognición proposto.

Como traballar co portfolio
na clase?
Segundo a extensión dos portfolios e o nivel educativo no que esteamos,
podemos dedicar unha ou dúas sesións de traballo sobre el. O tipo de actividades propostas han de ter a suficiente flexibilidade como para que poidan realizarse de xeito autónomo por parte dos alumnos e as alumnas, aínda que apostamos polo acompañamento na reflexión por parte do docente.
Poden abordarse todas as actividades que se propoñan e reflexionar só sobre as máis interesantes desde o punto de vista do alumnado, elixir aquelas
que máis interesen ao profesorado, ou as que supoñen un maior desafío
para as rapazas e os rapaces.
A personalización e o afondamento da reflexión pode estenderse temporalmente todo o que o docente considere necesario.
A variedade de actividades formuladas debe permitir tamén a selección
dalgunhas delas, aínda que non se puidese finalizar o traballo en todas as
unidades ou temas da área nun trimestre.
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Que actividades teñen de integrar
un portfolio?
0%2%  !/ƫ !ƫ,1*0+ƫ !ƫ,.0% 
Actividades nas que alumnado se sitúa ante a materia e a aprendizaxe,
facéndoo consciente da súa predisposición para abordalas, das súas
posibles fortalezas e debilidades...
Son tamén actividades de anticipación, de metacognición previa, de
previsión de necesidades...

0%2%  !/ƫ !ƫ.!ý!4%¨*
Actividades coas que se selecciona o
relevante de cada trimestre para celebrar os éxitos obtidos, analizar as
dificultades e propoñer medidas de
reforzo ou compromisos persoais de
mellora para o futuro.

0%2%  !/ƫ !ƫ,(%%¨*ƫƫ
!ƫ+),!0!*%/ƫ(2!ƫ
Actividades que promoven a conversión dalgunhas aprendizaxes en saberes prácticos.
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O portfolio e a súa inclusión
no noso proxecto

0%2%  !/ƫ !ƫ+*!4%¨*ƫ
+ƫ8)%0+ƫ")%(%.
Actividades para que os alumnos e
as alumnas integren a súa realidade
familiar na súa experiencia de aprendizaxe, facéndoa partícipe no seu
crecemento persoal. Estas actividades achegan tamén a visión da familia sobre a evolución do estudante.

0%2%  !/ƫ)!0+#*%0%2/
Actividades, que van máis alá da reflexión, que pretenden servir de base
para a monitorización dos procesos
de aprendizaxe, co fin de identificar,
comparar e implementar os recursos
de aprendizaxe e as estratexias e os
procesos cognitivos, estimulando así
a toma de conciencia e a aplicación
en futuras aprendizaxes.

0%2%  !/ƫ !ƫ/*0!/!ƫ
.!ý!4%2ƫ +ƫ1./+
Actividades para concienciar o alumnado de como é a súa evolución, cales foron os maiores logros, que dificultades persisten e que debe facer,
de cara ao futuro, para aumentar as
posibilidades de éxito.
Son tamén actividades para reflexionar acerca da contribución do propio
portfolio á interiorización dos procesos de aprendizaxe e sobre como isto, á súa vez, favoreceu a adaptación
dos procesos de ensino-aprendizaxe.
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Guía para
traballar
co portfolio
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Introdución
A proposta que se expón a continuación está dirixida ao profesorado e pretende ser unha guía orientativa para a implementación do portfolio na aula.
Todos os apartados incluídos neste porfolio que se presenta han de ser
cumpridos polos alumnos e as alumnas, por proposta do profesorado, que
é quen xestiona a súa realización, elixe e aplica a metodoloxía, e dirixe e
orienta as súas respostas.
Neste caderno proporcionamos material fotocopiable para desenvolver
unha serie de tarefas a partir das cales pode elaborarse un portfolio básico
do curso.
Estes materiais complementaranse con todas aquelas evidencias seleccionadas para o portfolio que mostren a evolución dos alumnos e as alumnas.
O profesorado pode orientar a selección de evidencias tomando como referencia os estándares de aprendizaxe avaliables. E ademais, pode suxerir a
selección daquelas actividades e tarefas que considere máis relevantes.
No anexo deste mesmo caderno inclúense un conxunto de ferramentas moi
útiles para proceder á avaliación, a coavaliación e a autoavaliación, e para
levar a cabo os procesos relativos ao desenvolvemento das tarefas que aquí
se presentan.
A continuación, detállanse unhas orientacións metodolóxicas para as tarefas seleccionadas neste caderno.

Propostas de traballo para o comezo
do curso
Dentro deste apartado inclúense unha serie de tarefas para realizar ao comezo do curso. Estas tarefas son:
1. Personalizo o meu portfolio.
2. Comezo o curso.
3. Que espero.
Dentro de cada apartado atopará orientacións para traballar con estas fichas.
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Guía para traballar
co portfolio

Propostas de traballo para cada unidade
Neste apartado enmárcanse un conxunto de fichas que poden realizarse
con todas aquelas unidades que o profesorado considere oportuno.
As tarefas descritas nas fichas acompáñanse dunhas suxestións de traballo
que poden atoparse no mesmo apartado ca estas.
As tarefas propostas para cada unidade son as seguintes:
1. Estudo a unidade.
2. Demostro o que traballei e o que aprendín.
3. Son xenial.
4. Finalizo a unidade.
5. Cal é o meu reto.
6. Como me sinto.
7. Avalíanme.
8. Traballo en grupo.
9. Aplico a aprendizaxe á miña vida cotiá.

Propostas de traballo para cada
trimestre
Baixo esta epígrafe inclúense tres conxuntos de fichas ou portfolios trimestrais (un para cada trimestre), que permitirán avaliar o traballo realizado
cun conxunto de unidades.
Dentro do propio apartado recóllense solucións e suxestións relativas a cada ficha.

Propostas de traballo para finalizar
o curso
Ao finalizar o curso propoñemos recuperar as tarefas ou as fichas que se
indican, cuxa realización se iniciou ao comezo do curso, ao inicio da unidade ou ao final desta; para revisar o plasmado inicialmente.
As tarefas e as fichas que han de comprobarse son:
. Personalizo o meu portfolio.
. Comezo o curso.
. Que espero.
. Estudo a unidade.
. Finalizo a unidade.
. Cal é o meu reto.
. Como me sinto.
. Avalíanme.
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Propostas
de traballo para
o comezo do
curso
đƮPersonalizo o meu portfolio
đƮComezo o curso
đƮQue espero
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Orientacións didácticas
!./+*(%6+ƫ+ƫ)!1ƫ,+.0"+(%+
Como primeira tarefa entregarase a cada alumno e alumna unha copia desta ficha para que elaboren a cuberta da carpeta e as posibles portadas das
diferentes materias.
Na propia ficha suxírese a creación de determinados apartados, como a
identificación do alumno ou a alumna titular do portfolio, a data na que se
inicia este portfolio, o nome da materia, os momentos máis relevantes, etc.

+)!6+ƫ+ƫ1./+
O obxectivo que persegue a realización desta ficha é a identificación das
fortalezas persoais propias e a relación coa súa aplicación. Require unha
comprobación ao final do curso para demostrar a relación entre estes dous
aspectos.

1!ƫ!/,!.+
A actividade pretende provocar a reflexión acerca das expectativas que ten
o alumno ou a alumna no relativo ao curso escolar, á aprendizaxe en todas
as materias e nunha materia concreta, e recoñecer os sentimentos para
identificar a predisposición cara ao curso que comeza.
É necesaria a revisión das expectativas descritas en canto á aprendizaxe da
materia nesta ficha para comprobar o seu cumprimento.
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Proposta de traballo para o comezo do curso

0č

+)!ƫ!ƫ,!(% +/č

1

!./+*(%6+ƫ+ƫ)!1ƫ,+.0"+(%+

Consigue unha carpeta grande e resistente, coa tapa dura e, se é posible,
de argolas (pensa que nela vas arquivar moitos dos traballos que realices
durante o curso). Esta carpeta será o teu portfolio.
Despois, crea a que será a túa cuberta; para iso, nun folio ou similar, escribe o teu nome e o curso que empezas, e pega unha fotografía que
te identifique. Se queres, deixa oco para algunhas imaxes que ilustren o
mellor deste curso: o teu mellor momento, individual e cos teus compañeiros e compañeiras, o que máis che gustou e do que máis orgulloso ou
orgullosa estás.
Se vas traballar cun portfolio en varias materias, podes facer unha portada para cada unha delas, que che servirá de separador. Escribe o título
da materia e, se queres, adórnaa con algo que a identifique (un debuxo,
un símbolo...).

Portfolio do curso

Materia:
..................
.............................................

O meu nome é

A miña foto

Curso:

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

Grupo:

O meu mellor momento

O noso mellor
momento

O que máis me gustou

Do que máis orgulloso
ou orgullosa estou
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xo

O meu debu

Proposta de traballo para o comezo do curso

0č

+)!ƫ!ƫ,!(% +/č

2

+)!6+ƫ+ƫ1./+

Hoxe é día ...............................................................................................................................................................

Empezamos un novo curso!

Penso que hai cousas que se
me dan moi ben e pódenme
axudar nos meus estudos.

Completa a seguinte táboa cos aspectos que se che dan moi ben e no que cres que estes
poden axudarte.

¨ !)!ƫ41 .

41 +1)!ĕƫ%ƫ+1ƫ*+*ĕ

Garda esta ficha no teu portfolio e, cando remate o curso, completa a terceira columna da
táboa.
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© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.
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Proposta de traballo para o comezo do curso

0č

+)!ƫ!ƫ,!(% +/č

3

1!ƫ!/,!.+

Responde ás seguintes cuestións.
Que esperas deste curso que agora comeza? Engade dúas expectativas máis a
este exemplo que inicia a túa resposta.

Espero superar o curso con éxito.

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Como te sentes? Subliña a opción ou as opcións que mellor representan o que
sentes, e engade á lista outra que ti consideres.

Optimismo

Medo

Alegría

Motivación

Preguiza

Inquietude

..............................

Que esperas aprender dos teus profesores e profesoras, e das túas compañeiras
e compañeiros? Substitúe ou completa o exemplo que se propón como resposta.

Dos meus profesores e profesoras espero comprender o que explican e...

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Dos meus compañeiros e compañeiras espero aprender a traballar en equipo e...

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Que podes achegar aos teus compañeiros e compañeiras, e aos teus profesores
e profesoras? Fíxate no exemplo e escribe a túa resposta.

Aos
meus profesores e profesoras, actitudes de respecto, e aos meus com.................................................................................................................................................................
pañeiros
e compañeiras, entusiasmo á hora de realizar as tarefas propostas...
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Que che gustaría aprender en cada materia? Fai un listado e comproba, cando
remates o curso, se o aprendiches.

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

0!.%

!/0ƫ)0!.%ƫ#1/0.)!ƫ,.!* !.ċċċ

,.!* %*+ĕƫ%ƫ+1ƫ*+*ĕ

Arquiva esta ficha no teu portfolio e completa a terceira columna da táboa cando finalices
o curso.
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Propostas de traballo
para cada unidade
đƮEstudo a unidade
đƮDemostro o que traballei e o que
aprendín
đƮSon xenial
đƮFinalizo a unidade
đƮCal é o meu reto
đƮComo me sinto
đƮAvalíanme
đƮTraballo en grupo
đƮAplico a aprendizaxe á miña vida cotiá
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Orientacións didácticas
/01 +ƫƫ1*%  !
O alumno ou a alumna ha de completar esta ficha en dous tempos: ao inicio
e ao final da unidade.
A tarefa pretende anticipar os contidos que se van tratar na unidade e enumerar aqueles que se traballan e aprenden, e a aplicación dalgúns destes
últimos.

!)+/0.+ƫ+ƫ-1!ƫ0.((!%ƫ!ƫ+ƫ-1!ƫ,.!* *
A entrega desta ficha aos alumnos e ás alumnas orientaraos na realización
da tarefa. O alumnado debe seleccionar e valorar os traballos efectuados
mentres se desenvolveu a unidade para evidenciar, con probas documentais, o que traballou e aprendeu, para identificar os puntos de mellora no
relativo á realización das actividades e para facer patentes os logros alcanzados.

+*ƫ4!*%(
A ficha, da que hai que entregar unha copia ao alumnado, proporciona unhas
orientacións básicas para a realización da actividade que, neste caso, persegue a correlación positiva entre a realización dun traballo e a parte emocional que isto leva consigo.

%*(%6+ƫƫ1*%  !
Esta tarefa realízase completando a ficha que se propón, polo que o profesorado debe facilitar unha copia aos alumnos e ás alumnas.
Coa realización desta tarefa favorécese a reflexión do alumnado, co fin de
que este coñeza as dificultades que tivo mentres se desenvolveu a unidade;
identificándose así algunhas das súas debilidades: conceptuais, procedementais ou actitudinais, e favorecéndose a toma de decisións e os compromisos sobre a base disto.
A tarefa require unha revisión posterior ao finalizar a unidade para valorar a consecución
dos obxectivos e o cumprimento dos compromisos marcados.

(ƫhƫ+ƫ)!1ƫ.!0+
Como tarefa suxírese a entrega aos alumnos e
ás alumnas dunha copia desta ficha para que
seleccionen, partindo da tarefa anterior, aquilo que lles resultou máis difícil e a exhiban como evidencia.
Ao igual que a actividade anterior, require unha
revisión posterior ao final da unidade para comprobar se se logrou aprender o máis difícil.
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Propostas de traballo
para cada unidade

+)+ƫ)!ƫ/%*0+
A tarefa para o alumnado é completar a propia ficha, polo que o docente ha
de entregar unha copia da ficha a cada alumno e alumna.
O exercicio busca a expresión do sentimento preponderante do alumnado
durante o desenvolvemento da unidade.

2(*)!
Neste caso, a tarefa consiste en que o alumnado complete a ficha, polo que
os profesores e as profesoras han de entregar unha copia aos alumnos e ás
alumnas.
A tarefa é só unha recompilación dos comentarios e as notas de orixe externa (docentes, compañeiros e compañeiras, familias...) referentes á unidade.
Hai que decidir a data de comunicación desta avaliación externa ao propio
alumnado, porque esta pode non coincidir temporalmente co desenvolvemento da unidade, polo que a realización desta actividade é posterior á
devandita comunicación.

.((+ƫ!*ƫ#.1,+
Como tarefa propóñense unha serie de cuestións e preguntas ás que o
alumnado debe responder. A tarefa en si é a realización da propia ficha, polo que o profesorado debe proporcionar copias aos alumnos e as alumnas.
A realización desta tarefa persegue a consideración do traballo realizado en
equipo, en referencia ao que achega o grupo ao alumno ou á alumna e o
que achega individualmente, o alumno ou a alumna ao grupo. Cunha batería de preguntas e respostas ponse de manifesto o traballo realizado en
equipo e o aprendido, desde o punto de vista individual, os puntos de mellora, o compromiso e as expectativas.

,(%+ƫƫ,.!* %64!ƫ8ƫ)%¦ƫ2% ƫ+0%8
Para finalizar este portfolio, proponse como tarefa completar a ficha que se
presenta, polo que os profesores e as profesoras deben proporcionar unha
copia aos alumnos e ás alumnas.
A tarefa consiste en expoñer os potenciais usos do que se aprendeu e do
que se traballou, e iso vese favorecido coa exemplificación real disto mesmo no ámbito máis próximo e familiar.
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Proposta de traballo para cada unidade

0č

+)!ƫ!ƫ,!(% +/č

1

/01 +ƫƫ1*%  !

Completa a táboa seguinte ao iniciar a unidade (primeira columna) e ao finalizala (segunda
columna).
7ƫā
)+/ƫ!/01 .

,.!* %*+ĕƫ%ƫ+1ƫ*+*ĕ

Apunta aquí os apartados da unidade

Completa as táboas 2 e 3 cando finalices a unidade e garda a ficha no teu portfolio.
7ƫĂ
+ƫü*(Čƫ,.!* *ċċċ

7ƫă
+.ƫ,.%)!%.ƫ2!6Čƫ+*/!#1*ƫ"!.ċċċ
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© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.
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Proposta de traballo para cada unidade

0č

+)!ƫ!ƫ,!(% +/č

2

!)+/0.+ƫ+ƫ-1!ƫ0.((!%ƫ!ƫ+ƫ-1!ƫ,.!* *
Os exemplos
poden ser moi variados:
rexistros de actividades, rúbricas,
follas do caderno, fichas de traballo,
debuxos, esquemas, probas
de avaliación, resumos, fotografías...

Revisa o teu material de traballo, selecciona exemplos que demostren o que traballaches e o que xa aprendiches da unidade,
e clasifícaos, como ti decidas: gardándoos en carpetas, expoñéndoos nun taboleiro, etc.
Traballado
ANÁLISE DE
TEXTOS

LINGUA

Vocabulario

r"TSFEFT
sociais.

Lectura

Textos

j¦NPUF-FP"v

r"TQBSUFTEP
UFYUP

3PTB"OFJSPT

r$MBTJGJDBDJÓO

Ortografía

r3FHSBTEF
BDFOUVBDJÓO

Gramática

r"TVOJEBEFT
MJOHÛÎTUJDBT

LITERATURA

Lingua e
sociedade
r0HBMFHP 
MJOHVB
SPNÃOJDB

r"MJUFSBUVSB
QPQVMBSFPT
TFVTYÊOFSPT

Aprendido

Comentario

Antoloxía

r7PDFT
QBUSJNPOJBJT 
DVMUJTNPTF
TFNJDVMUJTNPT

Obradoiro de literatura

r&MFNFOUPTEF
TVCTUSBUPF
TVQFSFTUSBUP

Comentario

Fíxate nos exemplos que recompilaches anteriormente e responde ás seguintes preguntas;
despois, garda as túas respostas no teu portfolio.
Por que escolliches estes exemplos? Argumenta a túa resposta con, polo menos,
un motivo para cada categoría (traballado e aprendido).
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Poderías ter feito mellor algunha das actividades que seleccionaches? Elixe un
exemplo e explica que terías feito para mellorar a actividade nese caso.

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Que demostraches coa túa selección? Pon dous exemplos que sirvan de argumento á túa resposta.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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Proposta de traballo para cada unidade

0č

+)!ƫ!ƫ,!(% +/č

3

+*ƫ4!*%(
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Mete na túa carpeta portfolio algúns exemplos do teu material de traballo que mostren
aquilo do que te sentes máis orgulloso ou orgullosa; as probas poden ser moi diversas: fotografías, debuxos, probas de avaliación, páxinas do caderno, fichas de traballo... Algúns podes
incluílos nesta mesma ficha, pegándoos ou grampándoos.

24

Proposta de traballo para cada unidade

0č

+)!ƫ!ƫ,!(% +/č

4

%*(%6+ƫƫ1*%  !

Pensa nos contidos que trataches na unidade e na súa dificultade, e
completa a táboa cos aspectos que se citan.

0!.%

,.!* %*+ĕƫ
%ƫ+1ƫ*+*ĕ

0

Anota os contidos da unidade
que che resultaron máis difíciles;
pasado un tempo, di se os
aprendiches ou non, e a data en
que fixeches esta comprobación.

+*/!#1*+ĕƫ
%ƫ+1ƫ*+*ĕ

+),.+)h0+)!ƫċċċ
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+*ƫ.!/,!0+ƫ+ƫ
0.((+ƫ%* %2% 1(

Nomea os aspectos (actitude,
realización de actividades,
tarefas, traballos en grupo...) que
queres mellorar, e
revisa despois se lograches
levalos a cabo.

+*ƫ.!/,!0+ƫ+ƫ
0.((+ƫ!*ƫ!-1%,+

Garda a ficha no teu portfolio e, cando finalices o curso, completa as columnas que faltan.
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Proposta de traballo para cada unidade

0č

+)!ƫ!ƫ,!(% +/č

5

(ƫhƫ+ƫ)!1ƫ.!0+

Revisa o apartado anterior e elixe o contido que che resultou máis difícil;
despois, busca no teu material de traballo o exemplo que mellor o represente
e inclúeo aquí, pegado ou grampado a esta ficha, para gardalo no teu portfolio, e revisalo posteriormente e saber se conseguiches aprendelo.

Aprendino!
O día........................................

26
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O máis difícil da unidade

Proposta de traballo para cada unidade

0č

+)!ƫ!ƫ,!(% +/č

6

+)+ƫ)!ƫ/%*0+

Explica como te sentes. Podes utilizar palabras, debuxos, emoticonas... na túa resposta.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

7

2(*)!

Revisa os comentarios e as notas que che puxeron cando te avaliaron outras persoas do teu
ámbito educativo e familiar e fai unha listaxe cos máis importantes.

1

Comentarios

Notas

2
3

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

4
5

A nota global foi

Cando completes esta ficha, gárdaa no teu portfolio.
27

Proposta de traballo para cada unidade

0č

+)!ƫ!ƫ,!(% +/č

8

.((+ƫ!*ƫ#.1,+

Pensa no que aprendiches dos teus compañeiros e compañeiras, e o que aprenderon eles e
elas de ti, e resúmeo na seguinte táboa.
/ƫ)%¦/ƫ+),¦!%./ƫ!ƫ+),¦!%.+/ƫ,.!* *ċċċ

!ƫ)%*Čƫ/ƫ)%¦/ƫ+),¦!%./ƫ!ƫ+),¦!%.+/ƫ,.!* !.+*ċċċ

Responde ás preguntas cunha soa frase.
Como traballastes?
.................................................................................................................................................................
Que aprendestes?

Que tes que mellorar para o próximo traballo en equipo?
.................................................................................................................................................................
Cal era o teu compromiso con respecto ao traballo en grupo?
.................................................................................................................................................................
Que che gustaría achegar no próximo equipo no que traballes?
.................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................

Proposta de traballo para cada unidade

0č

+)!ƫ!ƫ,!(% +/č

9

,(%+ƫƫ,.!* %64!ƫ8ƫ)%¦ƫ2% ƫ+0%8

Fai unha lista coas aplicacións máis importantes que poden ter e teñen os contidos que
trataches no trimestre.
O traballado e aprendido nesta unidade vaime servir para...

1 ................................................................................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................................................................
3 ..............................................................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................................................
5 ..............................................................................................................................................................................................
O traballado e aprendido nesta unidade faino alguén da miña familia cando...

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

1 ................................................................................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................................................................
3 ..............................................................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................................................
5 ..............................................................................................................................................................................................
Despois de responder, inclúe esta ficha no teu portfolio.
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Anexo:
ferramentas
de avaliación

Nome e apelidos:
Curso:

Data:

Rúbrica para a redacción e a presentación de traballos escritos

Redacción

Ortografía

Extensión

Contido

Argumentación
de ideas

Presentación
e limpeza

Tempo de
entrega

4

3

2

1

Excelente

Satisfactorio

Básico

Escaso

O traballo está moi
ben estruturado
e presenta
introdución,
desenvolvemento
e conclusión.

O traballo ten certa
estrutura, pero
non completa, e
ten introdución,
desenvolvemento e
conclusión.

O traballo ten certa
estrutura aínda que
carece dalgúns
dos apartados
(introdución,
desenvolvemento e
conclusión).

O traballo non está
estruturado e non
ten introdución, nin
desenvolvemento
nin conclusión.

O texto non
presenta erros
ortográficos
(puntuación,
acentuación e
gramática).

O texto ten algúns
erros ortográficos
(puntuación,
acentuación e
gramática).

O texto ten moitos
erros ortográficos
(puntuación,
acentuación e
gramática).

O texto ten
numerosos erros
ortográficos.

O exercicio
escrito adáptase á
extensión esixida.

A extensión do
texto case se
adapta á extensión
esixida.

O exercicio escrito
presenta unha
extensión moi
superior ou inferior
á esixida.

O exercicio escrito
non se adapta
en absoluto á
extensión esixida.

Nalgúns parágrafos
non se aborda
nada do contido
que se pediu.

Algúns parágrafos
fan alusión ao tema
pedido.

Só se menciona o
tema pedido, pero
non se aborda.

Presenta ideas ben
argumentadas,
pero con algún
erro.

Presenta ideas sen
argumentar.

O traballo está
presentado con
pulcritude
e limpeza.

O traballo está
presentado con
pulcritude, aínda
que ten dous ou
tres borróns.

O traballo ten
algunha dobrez.

A entrega realízase
na data indicada.

A entrega realízase
cun día de atraso.

A entrega realízase
con tres días de
atraso.

Abórdase o
contido que se
pediu.

Presenta ideas ben
argumentadas sen
erros.

Ponderación

%

%

%

%

Non presenta
ideas e as que
presenta non están
argumentadas.

%

O traballo está
presentado
con dobreces e
borróns.

%

A entrega realízase
despois de
pasados tres días
da data indicada.

%

100 %

RESULTADO GLOBAL ( suma puntuación ponderada ) .......
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Puntuación

Curso:

Data:

Rúbrica para a exposición oral de traballos
4
Excelente

3

2

1

Satisfactorio

Básico

Escaso

Preséntase de
xeito formal e dá
a coñecer o tema
da presentación e
o obxectivo que
pretende.

Preséntase de
forma rápida e dá a
coñecer o tema da
presentación, pero
non o obxectivo.

Preséntase sen
dicir o seu nome e
menciona o tema
de forma moi xeral.

Empeza a súa
exposición sen facer
unha presentación
inicial.

Expresión oral

Utiliza un
vocabulario
adecuado e a
exposición é
coherente.

O vocabulario é
adecuado e ten
algún problema
para expresar
correctamente as
súas ideas.

Manexa un
vocabulario moi
básico e ten
problemas para
transmitir con
claridade as súas
ideas.

Ten un vocabulario
moi básico e non
logra transmitir con
claridade as súas
ideas.

Volume de voz

O seu volume de
voz é adecuado e
escóitase en toda
a aula.

O seu volume de
voz é adecuado e
alto para escoitarse
ben, aínda que, ás
veces, baixa.

O seu volume de
voz é medio e ten
dificultades para
escoitarse en toda
a aula.

O seu volume de
voz é sempre moi
baixo e non se
escoita na aula.

As súas expresións
faciais e a súa
linguaxe corporal
xeran un forte
interese e
entusiasmo sobre
o tema.

As súas expresións
faciais e a súa
linguaxe corporal
xeran, en moitas
ocasións, interese e
entusiasmo.

As súas expresións
faciais e a súa
linguaxe corporal
mostran unha
actitude pasiva e
non xeran moito
interese.

Moi pouco uso
de expresións
faciais ou linguaxe
corporal, polo que
a súa expresividade
non xera interese.

Expón claramente
o traballo e achega
referencias aos
coñecementos
traballados.

Expón claramente
o traballo, pero
non relaciona toda
a exposición cos
coñecementos
traballados.

Ten dificultade
para expoñer o
traballo porque
non entende os
coñecementos
traballados.

Non expón o
traballo nin coñece
os conceptos
traballados
necesarios para a
súa realización.

Explica cada paso
con detalle, con
lóxica e en orde
cronolóxica.

Explica todos os
pasos claramente,
pero enleouse un
pouco coa orde.

Explica os pasos,
pero confúndese
na orde e require
reorganización
mediante preguntas.

Non identifica os
pasos que deu nin é
capaz de reconducir
o discurso de forma
guiada.

%

Usa soportes
audiovisuais en
diversos formatos,
atractivos e de
calidade.

Usa soporte
visual adecuado e
interesante na súa
xusta medida.

Usa soporte visual
adecuado.

Non utiliza soporte
visual ou o que
emprega non é
adecuado.

%

Utiliza o tempo
adecuado e pecha
correctamente a
súa presentación.

Utiliza un tempo
axustado ao
previsto, pero cun
final precipitado
ou excesivamente
longo por falta de
control de tempo.

Utiliza o tempo
adecuado, pero
fáltalle pechar a súa
presentación; ou
ben non utiliza o
tempo adecuado,
pero inclúe todos
os puntos da súa
presentación.

Presentación

Expresividade

Inclusión dos
aspectos
relevantes

Explicación
do plan
de traballo

Recursos
didácticos

Tempo

Ponderación

%

%

%

%

%

A exposición é
excesivamente
longa ou
insuficiente
para poder
desenvolver o tema
correctamente
ou esquece por
completo o control
do tempo.

%

100 %

RESULTADO GLOBAL ( suma puntuación ponderada) ..........
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Puntuación

Anexo. Ferramentas
de avaliación

Nome e apelidos:

Nome e apelidos:
Curso:

Data:

Rúbrica para a resolución individual de exercicios

Número de
exercicios
resoltos

Procedemento
e resultado
dos exercicios
resoltos

Ortografía

Extensión

4

3

2

1

Excelente

Satisfactorio

Básico

Escaso

Realiza todos os
exercicios que se
propoñen.

Realiza máis
da metade dos
exercicios que se
propoñen.

Realiza a metade
dos exercicios que
se propoñen.

Realiza menos
da metade dos
exercicios que se
propoñen.

Desenvolve o
procedemento,
detállao, preséntao
organizadamente e
obtén o resultado
correcto.

Desenvolve o
procedemento,
detállao, non o
organiza e obtén
o resultado
correspondente.

Desenvolve o
procedemento e
obtén o resultado
adecuado.

Non desenvolve
o procedemento
e non obtén o
resultado adecuado.

O texto non
presenta erros
ortográficos
(puntuación,
acentuación e
gramática).

O texto ten algúns
erros ortográficos
(puntuación,
acentuación e
gramática).

O texto ten moitos
erros ortográficos
(puntuación,
acentuación e
gramática).

O texto ten
numerosos erros
ortográficos.

O exercicio
escrito adáptase á
extensión esixida.

A extensión do
texto case se
adapta á extensión
esixida.

O exercicio escrito
presenta unha
extensión moi
superior ou inferior
á esixida.

O exercicio escrito
non se adapta
en absoluto á
extensión esixida.

Presenta ideas que
argumenta con
debilidade.

Presenta ideas sen
argumentar.

Non presenta ideas.

Presenta ideas ben
argumentadas sen
erros.

Ponderación

%

%

%

%

Ideas

Gramática
e ortografía

%

Non hai erros
gramaticais ou
de puntuación e
o texto lese con
fluidez.

Hai poucos erros
gramaticais e de
puntuación, e o
texto presenta
algunha dificultade
para entenderse.

Existen bastantes
erros gramaticais
ou de puntuación e
o texto enténdese
con dificultade.

Existen numerosos
erros gramaticais
e de puntuación,
e o texto non se
entende.

%

100 %

RESULTADO GLOBAL ( suma puntuación ponderada) .......
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Puntuación

Anexo. Ferramentas
de avaliación

Nome e apelidos:
Curso:

Data:

Rúbrica para a avaliación dun exame
4

3

2

1

Excelente

Satisfactorio

Básico

Escaso

Precisión nas
respostas

Todas as respostas
desenvolven
o tema con
claridade, precisión
e concisión.

A maioría
das respostas
desenvolven
o tema con
claridade, precisión
e concisión.

Poucas respostas
desenvolven
o tema con
claridade, precisión
e concisión.

A maioría das
respostas non
desenvolven
o tema con
claridade, precisión
e concisión.

Presentación

Todas as respostas
están presentadas
con limpeza e
pulcritude.

A maioría das
respostas están
presentadas
con limpeza e
pulcritude.

Poucas respostas
están presentadas
con limpeza e
pulcritude.

A maioría das
respostas non
están presentadas
con limpeza e
pulcritude.

Todas as preguntas
están respondidas.

A maioría das
preguntas están
respondidas.

A metade das
preguntas están
respondidas.

Menos da metade
das preguntas
están respondidas.

Non hai erros
gramaticais,
ortográficos ou
de puntuación e
o texto lese con
fluidez.

Case non hai
erros gramaticais,
ortográficos ou
de puntuación e
o texto lese con
fluidez.

Hai bastantes
erros gramaticais,
ortográficos ou de
puntuación, e o
texto enténdese
con dificultade.

Existen numerosos
erros gramaticais,
ortográficos ou
de puntuación,
e o texto non se
entende.

A resposta
axústase ao tempo
marcado

A resposta atrásase
lixeiramente con
respecto ao tempo
marcado.

Non dá todas as
respostas por falta
de tempo.

Responde a
poucas preguntas
por falta de tempo.

Número de
preguntas
respondidas

Gramática e
ortografía

Tempo de
resposta

Ponderación

%

%

%

%

%

100 %

RESULTADO GLOBAL ( suma puntuación ponderada ) ........
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Puntuación

Nome e apelidos:
Curso:

Data:

Rexistro da participación e a intervención do alumnado na
materia
4

3

2

1

Sempre

Usualmente

Ás veces

Raramente

Ponderación

Gústalle escoitar
información da materia

%

Expón ideas relativas ao
que estudou

%

Sintetiza a información
que estudou e traballou

%

Relaciona información
tratada na materia
con experiencias
propias

%

Aplica as aprendizaxes
da materia á vida cotiá

%

Ten inquietude e
curiosidade polos
contidos
da materia

%

Formula preguntas
relativas aos contidos
abordados na materia

%

Mostra iniciativa á hora
de resolver problemas
formulados dentro do
marco da materia

%

RESULTADO GLOBAL ( suma puntuación ponderada ) ........
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Puntuación

Anexo. Ferramentas
de avaliación

Nome e apelidos:
Curso:

Data:

Rexistro de autoavaliación de actitudes
Valora a túa actitude e completa a táboa coa puntuación que consideres;
despois, analiza os teus resultados.
3

2

1

Sempre

A maioría das veces

Poucas veces

Organicei as miñas tarefas e o meu tempo

Fun responsable e realicei as miñas tarefas

Aprendín os contidos e as técnicas da unidade

Mostrei interese e esforceime por aceptar os meus
erros

Cooperei e fun respectuoso nas tarefas realizadas en
equipo

Tomei medidas para mellorar a miña aprendizaxe

Se o teu resultado é inferior a 2, a túa actitude debe mellorar.
Se o teu resultado é 2, a túa actitude pode mellorar.
Se o teu resultado é superior a 2, a túa actitude debe seguir así.

RESULTADO GLOBAL ( suma puntuación ÷ 6 ) ..............
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Nome e apelidos:
Curso:

Data:

Diana de coavaliación do traballo en equipo
Avalía os teus compañeiros e as túas compañeiras no traballo que realizastes xuntos.
Fíxate na lenda e dá a túa puntuación ao equipo; despois, colorea o sector
segundo corresponda e, nunha ollada, comprobarás a túa avaliación.
Os teus compañeiros e as túas compañeiras farán o mesmo ca ti, e o resultado será a vosa coavaliación.

Lenda
4: Sempre
3: Case sempre
2: Algunhas veces
1: Case nunca

Integrantes do equipo
Nome: .......................................................................
Nome: .......................................................................
Nome: .......................................................................
Nome: .......................................................................

4

Os integrantes do
equipo colaboraron
na realización das
tarefas.

3
2

Os integrantes do
equipo achegaron
ideas para realizar o
traballo.

1

Os integrantes do
equipo implicáronse
no traballo.

Foi agradable
traballar co equipo.
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Anexo. Ferramentas
de avaliación

Nome e apelidos:
Curso:

Data:

Escala de autoavaliación da resolución
de exercicios
Recoñece o paso no que estás cando realizas os exercicios e as actividades
propostas en clase.
Responde ás seguintes cuestións; se respondes afirmativamente avanza de
nivel e continúa, e cando remates fai unha marca no nivel que lograches
completar.

1

Presentación e coñecemento

2

Comprensión

3

Selección

4

Planificación

Lin detidamente o enunciado
e coñezo o contido ao que alude
a actividade.

Si ou
non

Entendo o que propón a actividade e sei o
que se necesita saber para darlle resposta.

Si ou
non

Elixín, de forma razoada, o xeito de dar
resposta á actividade.

Si ou
non

Planifiquei os pasos e conseguín os recursos
necesarios (materiais,
ferramentas, información...) para responder
á actividade.

Si ou
non

Si ou
non

5

Aplicación e solución

Dei unha resposta á actividade que creo
que é correcta, seguindo a planificación
e utilizando os recursos que previamente
establecín.

6

Análise

Comprobei se a miña resposta é correcta.

Si ou
non

Reflexionei sobre a miña forma de
responder á actividade identificando
distintos aspectos: dificultades encontradas,
posibles melloras, aprendizaxe obtida, etc.

Si ou
non

7

Avaliación da aprendizaxe

39
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