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Sacamos unha foto?
Di: pa-ta-ca

As áreas de Lingua, Matemáticas, Ciencias Sociais e Educación Artística son
as que nutren esencialmente este proxecto que xunta fotografía e historia.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

A través do traballo en equipo, actividades lúdicas e manipulativas, este
proxecto permitiralles aos alumnos afondar no concepto do paso do tempo e
a progresión histórica, axudándolles a ser conscientes da evolución do home
e do papel que, pouco a pouco, xogarán eles mesmos na historia.
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Todo arrancará desde a necesidade de crear un museo da fotografía no que
se recolla a riqueza das súas vidas e do lugar onde viven. Deberán traballar
para chegar a realizar unha exposición atractiva á que invitar os seus familiares e amigos.
Grazas ao proxecto proposto, os nenos aprenderán a relacionarse, traballar
en equipo, tomar decisións, planificar, realizar creacións artísticas e fotográficas, así como a reflexionar, autoavaliarse e propoñer melloras nas súas aprendizaxes.
Unha pequena aventura que lles permitirá internarse no mundo da fotografía,
ademais de coñecer mellor a súa familia e a súa localidade.
Non esquezades preparar os convites para a exposición!

Proxecto
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Estrutura Proxectos de Primaria
Páxinas 1.ª e 2.ª

Que imos
aprender?

Presentación do proxecto
Páxina máis visual, cunha imaxe que ilustre o contido do proxecto. Nela
expoñeranse:
- A situación que xera o proxecto.
- Os fíos condutores.
- Os obxectivos fundamentais.
- O que se lles pide aos alumnos que fagan.
Pensa individualmente
Antes de comezar a traballar xuntos, dedícase un primeiro momento ao pensamento
e detección de ideas individuais. Conectaremos cos contidos fundamentais que se
traballen no proxecto. Pretendemos activar os coñecementos necesarios no neno,
así como a predisposición ao traballo posterior.

Páxinas 3.ª e 4.ª

Aprendemos
xuntos

Creamos equipo
Páxina enfocada a recoller ideas previas e xerar identidade de equipo.
Definirán nome, roles...
Tomamos decisións xuntos
Os proxectos permitirán certa flexibilidade na toma de decisións.
Cada grupo poderá optar por un tipo de traballo, unha época, un produto...
Nesta páxina, os grupos deben tomar a decisión de cal escollen para iniciar
posteriormente o traballo centrado xa na actividade elixida.

Páxinas 5.ª e 6.ª

Preparados?

Ideas previas grupais e habilidades de planificación
Nesta dobre páxina contrástanse os coñecementos previos individuais co resto do
grupo para crear cohesión e coherencia de ideas. Permitirase contrastalas tamén co
profesor.
Á súa vez, adestraranse habilidades específicas de planificación grupal que lles
permitan aos nenos ir alcanzado os obxectivos do proxecto mesmo.

Mans
á obra

Desenvolvemento das tarefas do proxecto
Concreción e conexión coas diferentes áreas curriculares integradas no proxecto.
«Contido» e actividades do proxecto. Estas permitirán a suficiente flexibilidade
como para que cada profesor decida canto pode alongar e tirar proveito destas na
súa aula e, mesmo, fóra dela.

Páxinas 13.ª e 14.ª

Conseguímolo!

Avaliación, metacognición e celebración da aprendizaxe
Incluiranse ferramentas de avaliación para o alumno, preguntas de reflexión sobre o
aprendido, propostas de mellora e unha actividade de peche que permita valorar o
aprendido.
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Páxinas 7.ª a 12.ª

5

Colexio Curso .......................................................................................................................

PROXECTO:

SACAMOS UNHA FOTO?
DI PA-TA-CA

Temporalización: segundo o criterio do profesor.
Número de horas/semanas: segundo o criterio do profesor.
Áreas implicadas: Ciencias Sociais, Educación Artística,
Matemáticas, Lingua.

FÍOS CONDUTORES:
1. Como cambiou a miña cidade?
2. Por que é importante coñecer historias antigas?
3. Para que serven as fotos?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Escoitar e comprender a expresión oral dos demais.

- Presentación de situacións de comunicación, espontáneas ou
dirixidas, utilizando un discurso ordenado e coherente.

- Comprender e utilizar adecuadamente o vocabulario
apropiado á idade do alumno en diferentes
situacións.
- Utilizar medidas para resolver cuestións da vida cotiá.
- Realizar producións colectivas utilizando o traballo
cooperativo.
- Comprender a evolución da fotografía.
- Utilizar a fotografía como gozo artístico e estudo da
historia persoal.

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais.
- Desenvolvemento de estratexias e normas para o intercambio
comunicativo: participación, exposición clara, organización
do discurso, escoita, respecto da quenda de palabra,
papel de moderador, entoación adecuada, respecto polos
sentimentos, experiencias, ideas, opinións e coñecementos
dos demais.
- Medida de lonxitude: metro e centímetro. O palmo.
- Nocións básicas: antes e despois.
- Evolución da fotografía do branco e negro á cor, da fotografía
en papel á dixital. Influencia da tecnoloxía na fotografía.
- Os estilos fotográficos.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:
- Identificar e manipular con precisión elementos
matemáticos en situacións cotiás.

Traballo individual e cooperativo. Destreza de pensamento
(comparar e contrastar), asignación de roles e toma de
decisións.

Competencia lingüística:
- Respectar as normas de comunicación en calquera
contexto.

Tarefa 1: Traballo individual e cooperativo. Destreza de
pensamento.

Competencia dixital:
- Comprender as mensaxes elaboradas en códigos
diversos.
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Competencia social e cívica:
- Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións
e ideas.
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Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Expresar sentimentos e emocións a partir de
producións artísticas.
Competencia en aprender a aprender:
- Planificar os recursos necesarios e os pasos que
cómpre seguir no proceso de aprendizaxe.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas
e tempos.

Tarefa 2: Traballo individual e cooperativo. Rutina de
pensamento. Participación do ámbito familiar.
Tarefa 3: Traballo individual e cooperativo. Rutina de
pensamento.
Autoavaliación.
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FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-R
 ealizar tarefas e presentacións a
nivel individual e grupal mostrando
habilidade para traballar individual e
cooperativamente.

- Realiza presentacións que mostran os
resultados do proceso de busca, selección e
organización da información.

- Retrato dun
compañeiro.

-D
 esenvolver actitudes de cooperación
e traballo en equipo.

- Planifica traballos en grupo, coordina
equipos, toma decisións e acepta
responsabilidades.

- Identificar distintos tipos de paisaxes e as
súas principais compoñentes.

- Identifica os elementos principais dunha
paisaxe da súa contorna.

- Semellanzas e
diferenzas da súa
localidade agora
e antes.

-U
 tilizar as nocións básicas de sucesión,
duración e simultaneidade para ordenar
temporalmente os feitos.

- Utiliza as nocións básicas de sucesión
temporal para ordenar feitos a partir da
observación de fotografías.

-P
 articipar en situacións de comunicación,
dirixidas ou espontáneas, respectando as
normas básicas da comunicación.

- Aplica normas socio-comunicativas: escoita
activa, espera de quendas e participación
respectuosa.

-D
 esenvolver estratexias para a
comprensión oral e escrita.

- Utiliza correctamente a concordancia de
xénero e de número na expresión oral
e escrita.

-U
 tilizar instrumentos de medida
tradicionais, estimando a medida de
magnitudes de lonxitude.

- Utiliza instrumentos de medida tradicionais
para estimar lonxitudes.
- Coñece a evolución da fotografía do branco
e negro á cor, da fotografía en papel
á dixital, e valora as posibilidades que
proporciona a tecnoloxía.

- Debuxo da cidade.

- Símbolo do equipo.
- Foto enmarcada.
- Táboa de planificación
e distribución de
tarefas.
- Fotografía familiar
e explicación.
- Mural do museo.
- Consellos dos
compañeiros.
- Diana de
autoavaliación.
- Podio.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO

-V
 isita de expertos en fotografía,
asociacións locais relacionadas coa
fotografía ou as imaxes históricas da
localidade, visita a unha exposición
fotográfica, etc.

- Que dificultades e potencialidades prevexo
no grupo durante o desenvolvemento da
unidade?

Que aspectos debo
manter?
- Aprendizaxe.

- Como vou minimizar as dificultades?

- Motivación.

- Que necesidades individuais prevexo no
desenvolvemento da unidade?

- Organización
temporal.

- Que recursos e estratexias manexarei para
atender as necesidades individuais?

- Organización de
grupos de traballo.

-M
 aterial escolar, fotografías, xornais,
ordenadores, papel continuo, cámaras de
fotos, etc.

Que aspectos debo
mellorar?
- Temporalización.
- Materiais e recursos.
- Avaliación.
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- Recoñece os diferentes temas da fotografía.
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DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS COA SÚA CORRESPONDENCIA COA AVALIACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREFAS/ACTIVIDADES

Tarefa 1:

QUE FOTOGRAFÍAS TEMOS DA NOSA CIDADE OU LOCALIDADE?
Lingua

Actividade 1

Lingua

Actividade 2

Lingua
Ciencias Sociais
Educación Artística

Actividade 1

Lingua

Actividade 2

Matemáticas

Actividade 3

Educación Artística
Lingua

Actividade 4

Tarefa 2:

QUEN É QUEN?

Tarefa 3:
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VÉS AO NOSO MUSEO?
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Ciencias Sociais
Educación Artística
Lingua

Actividade 1

Ciencias Sociais

Actividade 2

Ciencias Sociais
Lingua

Actividade 3
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QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

- Sintetiza ideas e exprésaas correctamente.
- Analiza imaxes e a mensaxe que transmiten.
- Analiza e reflexiona sobre un feito e exprésao por escrito.
- Utiliza correctamente a concordancia entre xénero e número na
expresión escrita.

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/ EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

- Busca do título da fotografía.
- Busca de semellanzas e diferenzas.
- Conclusións.

- Utiliza as nocións básicas de sucesión temporal para ordenar feitos
a partir da observación de fotografías.
- Coñece a evolución da fotografía do branco e negro á cor, da fotografía
en papel á dixital, e valora as posibilidades que proporcionou a
tecnoloxía.
- Compón textos organizando as ideas con claridade e respectando
as normas gramaticais e ortográficas.
- Sintetiza a idea principal e exprésaa por escrito con coherencia
gramatical.
- Resolve problemas da vida cotiá utilizando a estimación e as medidas de
lonxitude.
- Utiliza instrumentos de medida tradicionais para estimar lonxitudes.

- Redacción dunha historia.
- Busca do título da historia.
- Respostas ás actividades.
- Selección dunha fotografía familiar.

- Define vocabulario específico do ámbito da fotografía.
- Utiliza correctamente a concordancia entre xénero e número.
- Sintetiza a idea principal e exprésaa por escrito con coherencia
gramatical.

- Realiza presentacións que mostran os resultados do proceso de busca,
selección e organización da información.
- Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta
responsabilidades.
- Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo.
- Realiza presentacións que mostran os resultados do proceso de busca,
selección e organización da información.
- Aplica normas socio-comunicativas: escoita activa, espera de quendas e
participación respectuosa.
- Utiliza correctamente a concordancia de xénero e de número na
expresión oral e escrita.

- Selección de fotografías.
- Busca de títulos.
- Consellos dos compañeiros.
- Explicación oral.
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- Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta
responsabilidades.
- Sintetiza a idea principal e exprésaa por escrito con coherencia
gramatical.
- Recoñece os diferentes temas da fotografía.
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Sacamos unha foto?

Di: pa-ta-ca

Que imos aprender?
Como cambiou a miña cidade?
Por que é importante coñecer
historias antigas?
Para que serven as fotos?
Situación
Joseph, un familiar do inventor da fotografía, deixou unha carta
no colexio para pedir a vosa axuda. Quere que fagades un
museo de fotografías! El viaxará desde Francia para coñecelo e
outorgará un premio polo traballo.
As instrucións para facer o museo de fotografías son as
seguintes:

• Traer fotografías da vosa cidade
ou localidade, e fotos actuais e
antigas de familiares.

• Organizar equipos de tres

alumnos. Cada grupo elixirá un
nome relacionado coa fotografía.

• Investigar sobre diferentes temas:
paisaxes, retratos, autorretratos,
fotografía en papel e fotografía
dixital.

• Facer os convites para que outros
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

nenos veñan ao voso museo.
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Investigaremos como era a nosa cidade antes.
Seremos importantes fotógrafos da nosa cidade.
Invitaremos outros alumnos do colexio para que coñezan
o noso traballo.
Traballaremos en grupo e decidiremos xuntos.

Proxecto

1

Antes de empezar... pensa individualmente
Que é un retrato?

Debuxa o retrato dalgún dos teus compañeiros:

Que tipos de paisaxe coñeces?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Debuxa a túa localidade ou cidade:
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Sacamos unha foto?

Di: pa-ta-ca

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...
Quen son os membros do meu grupo? Anotade os vosos
nomes:
NOME COMPAÑEIRO 1

NOME COMPAÑEIRO 2

O MEU NOME

Como se vai chamar o voso equipo?

Escribe de que se vai encargar cada membro do equipo:

Compañeiro 1

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Compañeiro 2
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Eu

Proxecto
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Tomamos decisións xuntos
Que tema vos gusta máis para traballar a fotografía?
Paisaxe urbana

Paisaxe rural

Fotografía antiga

Retrato

Autorretrato
O meu tema favorito é:
Tedes que elixir entre:

Fotografía en papel

Fotografía dixital

Anota onde podedes encontrar fotografías
para o voso museo:

Idea 1

Idea 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Elixe dúas ideas e escríbeas aquí:
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Sacamos unha foto?

Di: pa-ta-ca

Preparados?
Enmarcamos as fotos? Como queres que se poñan as fotografías no museo?
Pega aquí unha foto e colorea o marco:

Escribe aquí o texto que vas poñer ao lado da fotografía para
indicar o lugar, a data e unha pequena explicación:
Lugar:
Data:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Explicación:
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Planificamos
Debemos preparar todo o que necesitamos para montar
o museo. Quen se ocupará de cada cousa?
NOME

TAREFAS

Compañeiro 1

Compañeiro 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Eu
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Sacamos unha foto?

Di: pa-ta-ca

Mans á obra
Tarefa 1: Que fotografías temos
da nosa cidade ou localidade?
Actividade 1
• Elixe unha fotografía actual dunha paisaxe da túa cidade
ou localidade e pégaa aquí:

• O seu título é:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Busca unha fotografía antiga deste lugar para ver como era
antes e pégaa aquí:

16

Proxecto
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Actividade 2
• Observa as fotografías anteriores. Busca dúas semellanzas
e dúas diferenzas:
Dúas semellanzas:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Dúas diferenzas:

17

Sacamos unha foto?

Di: pa-ta-ca

Mans á obra
Tarefa 2: Quen é quen?
Actividade 1
Retrato misterioso.
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Busca un retrato antigo en branco e negro. Debedes
intercambiar entre toda a clase as fotos que levedes.
Pega aquí a que che tocou e escribe unha historia en tres
liñas. Quen pode ser? Onde viviu? A que se dedicaba?
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Actividade 2
Escribe un título á historia que acabas de contar para
expoñelo no voso museo:

Proxecto

1

Actividade 3
Xuntade todas as fotografías do grupo e medide os palmos
que ocupan.
• Número de palmos:
• Cantos palmos mide a parede do museo?
• Caberán todas as fotografías? Si

Non

• Se non caben, que podemos facer?

Actividade 4
Facemos un autorretrato en familia e levámolo á clase.
• Que é un autorretrato?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Pega aquí o teu autorretrato e ponlle un título para o museo:

19

Sacamos unha foto?

Di: pa-ta-ca

Mans á obra
Tarefa 3: Vés ao noso museo?
Actividade 1
Elixide dúas fotos entre todos os temas, pégaas aquí e ponlles un título:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Título:

20

Título:

Proxecto
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Actividade 2
Cada membro do equipo vailles presentar unha fotografía
aos compañeiros de clase. Escribe o nome de quen
vai presentar cada fotografía:
Paisaxe:
Retrato:
Fotografía antiga:
Autorretrato:

Actividade 3

Imos preparar unha xornada de portas abertas para ensinar o
noso museo de fotografías!

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Cóntalles aos teus compañeiros a fotografía que elixiches
e anota dous consellos que che dan despois de escoitarte:
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Sacamos unha foto?

Di: pa-ta-ca

Conseguímolo!
1. Joseph chegou á clase para ver o noso traballo. Pero antes quere que lle contestemos:
• Que lles ensinei aos meus compañeiros?

• Que aprendín dos meus compañeiros?

2. Completa a diana:
Escoito atentamente
os meus compañeiros
3
2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

1
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Rematei
a tarefa grupal

0

Acheguei o material a tempo

Rematei
as tarefas
individualmente

Proxecto
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Reflexiona...
• Se fose fotógrafo, que tipo de fotos faría?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

3. E
 scribe neste podio as tres cousas que máis che gustaron
ao facer o museo de fotografía:
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Proxecto

2
Máquinas para todos

Este proxecto recolle e responde á fascinación e atracción que senten os nenos cara ás máquinas, o seu funcionamento, os seus inventores e o porqué de
todas as cousas.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Partindo das preguntas sobre por que hai máquinas, como son e como nos
poden axudar, acompañaremos os nenos nunha aventura na que poñerán en
práctica os seus coñecementos de diferentes áreas: Ciencias Naturais e Ciencias Sociais, Lingua e Educación Artística.

24

Emprender e crear será como un xogo para os alumnos que terán que inventar as súas máquinas e fabricar prototipos para presentarlle ao resto de compañeiros.
Entre as moitas habilidades para desenvolver e adestrar, destacan o pensamento crítico e creativo, a resolución de problemas, a negociación entre
iguais, a toma de decisións, a expresión de sentimentos e emocións ou a iniciación á linguaxe e comunicación audiovisual.
Pode seguir avanzando a sociedade e axudando ás persoas a través
da ciencia e a tecnoloxía? Comprobaremos a resposta a partir do que
os nosos alumnos sexan capaces de crear e reflexionar neste proxecto.
Mans á obra!

Proxecto

2

Estrutura Proxectos de Primaria
Páxinas 1.ª e 2.ª

Que imos
aprender?

Presentación do proxecto
Páxina máis visual, cunha imaxe que ilustre o contido do proxecto. Nela
expoñeranse:
- A situación que xera o proxecto.
- Os fíos condutores.
- Os obxectivos fundamentais.
- O que se lles pide aos alumnos que fagan.
Pensa individualmente
Antes de comezar a traballar xuntos, dedícase un primeiro momento ao pensamento
e detección de ideas individuais. Conectaremos cos contidos fundamentais que se
traballen no proxecto. Pretendemos activar os coñecementos necesarios no neno,
así como a predisposición ao traballo posterior.

Páxinas 3.ª e 4.ª

Aprendemos
xuntos

Creamos equipo
Páxina enfocada a recoller ideas previas e xerar identidade de equipo.
Definirán nome, roles...
Tomamos decisións xuntos
Os proxectos permitirán certa flexibilidade na toma de decisións.
Cada grupo poderá optar por un tipo de traballo, unha época, un produto...
Nesta páxina, os grupos deben tomar a decisión de cal escollen para iniciar
posteriormente o traballo centrado xa na actividade elixida.

Páxinas 5.ª e 6.ª

Preparados?

Ideas previas grupais e habilidades de planificación
Nesta dobre páxina contrástanse os coñecementos previos individuais co resto do
grupo para crear cohesión e coherencia de ideas. Permitirase contrastalas tamén co
profesor.
Á súa vez, adestraranse habilidades específicas de planificación grupal que lles
permitan aos nenos ir alcanzado os obxectivos do proxecto mesmo.

Mans
á obra

Desenvolvemento das tarefas do proxecto
Concreción e conexión coas diferentes áreas curriculares integradas no proxecto.
«Contido» e actividades do proxecto. Estas permitirán a suficiente flexibilidade
como para que cada profesor decida canto pode alongar e tirar proveito destas na
súa aula e, mesmo, fóra dela.

Páxinas 13.ª e 14.ª

Conseguímolo!

Avaliación, metacognición e celebración da aprendizaxe
Incluiranse ferramentas de avaliación para o alumno, preguntas de reflexión sobre o
aprendido, propostas de mellora e unha actividade de peche que permita valorar o
aprendido.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Páxinas 7.ª a 12.ª
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PROXECTO:

MÁQUINAS PARA TODOS

Temporalización: segundo o criterio do profesor.
Número de horas/semanas: segundo o criterio do profesor.
Áreas implicadas: Lingua, Educación Artística, Ciencias
Naturais.

FÍOS CONDUTORES:
1. Por que hai máquinas?
2. Como son as máquinas?
3. Como nos poden axudar as máquinas?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Descubrir os tipos de máquinas, as súas aplicacións
e usos no día a día.

- Coñecemento das máquinas. Tipos de máquinas na vida cotiá
e a súa utilidade.

- Coñecer os tipos de enerxías máis comúns.

- Recoñecemento dos beneficios e riscos das tecnoloxías.

- Comprender e utilizar vocabulario do ámbito
das máquinas.

- Distinción dos tipos de enerxías máis comúns
no funcionamento das máquinas.

- Usar diferentes recursos para a busca de información.

- Utilización de diferentes fontes de información.

- Coñecer a importancia das máquinas nas nosas vidas.

- Utilización do vocabulario do ámbito das máquinas.

- Recoñecer o perigo de determinadas máquinas.

- Deseño de prototipos.

- Expresar sentimentos e emocións a través da
escritura.

- Expresión e produción de textos instrutivos.

- Elaborar normas de uso das enerxías e máquinas.

- Expresión de sentimentos e emocións a través da escritura.

- Lectura de distintos tipos de texto.

- Deseñar prototipos.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Realizar unha infografía ou mural.
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QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:
- Manexar os coñecementos sobre o funcionamento
das máquinas para solucionar problemas e
comprender o que acontece a noso arredor.

- Traballo individual e cooperativo.

Competencia lingüística:
- Expresar oralmente de xeito claro e ordenado
calquera tipo de información.

- Toma de decisións en equipo.

Competencia dixital:
- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

-T
 arefa 2: Traballo individual.

Competencia social e cívica:
- Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en
diferentes ámbitos de participación.
Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Elaborar traballos e presentacións con sentido
estético.
Competencia en aprender a aprender:
- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Priorizar a consecución de obxectivos grupais fronte a
intereses persoais.

- Rutina de pensamento: Que sei? Que necesito saber?
- Análise de fortalezas e debilidades.
- Asignación de tarefas.
-T
 arefa 1: Traballo individual e cooperativo.
-T
 arefa 3: Reflexión individual e grupal. Participación do
ámbito familiar.
- Traballo individual e grupal: autoavaliación.

Colexio Curso .......................................................................................................................

FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-T
 raballar de forma cooperativa,
apreciando a seguridade e facendo
un uso adecuado dos
materiais.

-P
 resenta os traballos de xeito ordenado, claro e
limpo.

-C
 oñecer os principios básicos
que rexen as máquinas.

-C
 oñece e respecta as normas de uso e seguridade
dalgúns instrumentos, máquinas e materiais de
traballo.

- Lista de ideas.

- Identifica e clasifica diferentes tipos de máquinas.

- Debuxo do
salvapantallas.

-P
 lanificar a construción de
máquinas cunha finalidade previa,
realizando o traballo individual
e en equipo, e proporcionando
información sobre as estratexias
que cómpre seguir.
-D
 esenvolver a creatividade
e o espírito emprendedor,
aumentando as capacidades
para aproveitar a información e
presentar conclusións innovadoras.
-C
 omprender mensaxes orais e
analizalas con sentido crítico.

-U
 tiliza estratexias para realizar traballos de forma
individual e en equipo.

-P
 lanifica a construción dunha máquina que cumpra
unha determinada función ou condición.
-C
 oñece e explica algúns avances da ciencia no fogar
e a vida cotiá, a medicina, a cultura
e o ocio.
-V
 alora e describe a influencia do desenvolvemento
tecnolóxico nas condicións da vida.

- Opinións previas.
- Electrodoméstico
elixido e razón para
iso.
- Debuxo e materiais da
máquina inventada.

- Ficha do invento.
- Autoavaliación.
- Reflexión sobre o
aprendido.

-N
 omea algúns dos grandes inventos da
humanidade.

-C
 omprender distintos tipos de
textos.

-M
 ostra confianza en si mesmo, sentido crítico,
iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade
na aprendizaxe e espírito emprendedor.

-F
 avorecer, a través da linguaxe, a
formación dun pensamento crítico.

-M
 anifesta autonomía na planificación e execución
de tarefas.

-R
 epresentar ideas utilizando a
linguaxe visual.

-M
 ostra unha actitude de escoita activa.
-E
 ntende a mensaxe dos enunciados de forma
global, identificando as ideas principais e
secundarias.
-E
 xpresa oralmente e por escrito opinións, reflexións
e valoracións argumentadas.
-U
 tiliza o debuxo como medio de expresión.
-O
 rganiza o espazo das súas producións
bidimensionais utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio e proporción.

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

-V
 isita de expertos en tecnoloxía ou
robótica, familiares relacionados co
uso ou fabricación de máquinas,
visita a unha fábrica de aparatos
tecnolóxicos, etc.

-Q
 ue dificultades e potencialidades prevexo no
grupo durante o desenvolvemento da unidade?

-M
 aterial escolar e fichas do
proxecto.

-C
 omo vou minimizar as dificultades?
-Q
 ue necesidades individuais prevexo no
desenvolvemento da unidade?
-Q
 ue recursos e estratexias manexarei para atender
as necesidades individuais?

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO
Que aspectos debo
manter?
- Aprendizaxe.
- Motivación.
- Organización
temporal.
- Organización de
grupos de traballo.
Que aspectos debo
mellorar?
- Temporalización.
- Materiais e recursos.
- Avaliación.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

RECURSOS/ALIANZAS
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DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS COA SÚA CORRESPONDENCIA COA AVALIACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREFAS/ACTIVIDADES

Tarefa 1:

CONSTRUÍMOS A NOSA MÁQUINA
Ciencias Naturais

Actividade 1

Lingua

Actividade 2

Lingua
Ciencias Naturais

Actividade 3

Tarefa 2:

AS MÁQUINAS RODÉANNOS
Ciencias Naturais

Actividades 1 e 2

Ciencias Naturais
Educación Artística

Actividades 3 e 4

Tarefa 3:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

COMO NOS AXUDAN AS MÁQUINAS?
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Ciencias Naturais

Actividade 1

Ciencias Naturais
Lingua

Actividades 2 e 3

Ciencias Naturais
Lingua
Educación Artística

Actividades 4

Colexio Curso .......................................................................................................................

QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/ EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

- Planifica a construción dunha máquina que cumpra unha determinada función
ou condición.
- Comprende a información xeral a partir dun discurso oral.
- Entende a mensaxe dos enunciados de forma global, identificando as ideas
principais e secundarias.
- Valora o seu ámbito social de forma realista a partir da comparación da
influencia dun mesmo aparato tecnolóxico en distintos lugares do mundo.
- Valora e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións
de vida e no traballo.
- Entende a mensaxe dos enunciados de forma global, identificando as ideas
principais e secundarias.
- Expresa oralmente e por escrito opinións, reflexións e valoracións
argumentadas.

- Respostas ás actividades.
- Preguntas formuladas.

- Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o xeito de
accionalas ou a acción que realizan.
- Observa e identifica algúns efectos da electricidade.
- Explica algúns avances da ciencia no fogar, a vida cotiá, a medicina, a cultura e
o ocio.
- Utiliza o debuxo como medio de expresión.
- Organiza o espazo das súas producións bidimensionais utilizando conceptos
básicos de composición, equilibrio e proporción.

- Respostas ás actividades.
- Debuxo do salvapantallas.

- Nas actividades cooperativas, comunícase de xeito eficaz.
- Opina acerca do uso racional das tecnoloxías.
- Explica algúns avances da ciencia no fogar, a vida cotiá, a medicina, a cultura e
o ocio.
- Comprende a información xeral a partir dun discurso oral.
- Expresa a diferenza entre máquinas que benefician e máquinas que danan as
persoas.
- Organiza o espazo das súas producións bidimensionais utilizando conceptos
básicos de composición, equilibrio e proporción.
- Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o xeito de
accionalas ou a acción que realizan.
- Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, e ten
iniciativa na toma de decisións.
- Entende a mensaxe dos enunciados de forma global, identificando as ideas
principais e secundarias.

- Respostas ás actividades.
- Reflexión grupal.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Explica algúns avances da ciencia no fogar, a vida cotiá, a medicina, a cultura e
o ocio.
- Valora e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións
da vida e no traballo.
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Máquinas para todos

Que imos aprender?
Por que hai máquinas?
Como son as máquinas?
Como nos poden axudar
as máquinas?
Situación
Xacinto traballa nunha fábrica famosa de electrodomésticos. Ten moitos
compañeiros. Uns pensan e inventan novos aparatos, outros constrúenos, algúns transpórtanos ás tendas e
tamén hai outros que os arranxan cando non funcionan.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Neste proxecto, ídesvos converter en
compañeiros de Xacinto.
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Descubriremos os tipos de máquinas que existen.
Coñeceremos como funcionan as máquinas.
Deseñaremos as nosas propias máquinas.

Proxecto

2

Antes de empezar... pensa individualmente
Que máquinas ou ferramentas coñeces? Debuxa unha que
che guste moito:

Que
máquinas son
necesarias?

Que necesitan as máquinas para funcionar?
Necesitan:

Que
necesitamos
saber sobre
as máquinas?

Que máquinas
poderemos
utilizar dentro
de 10 anos?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Contestade entre todos as seguintes preguntas:
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Máquinas para todos

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...
Formade equipos con tres compañeiros. Quen son os
membros do voso equipo?
NOME
COMPAÑEIRO 1

NOME
COMPAÑEIRO 2

O MEU NOME

Escribe as súas opinións:
Opinión compañeiro 1

Que máquinas
son necesarias?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Que necesitamos
saber sobre as
máquinas?
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Que máquinas
poderemos utilizar
dentro de 10 anos?

Opinión compañeiro 2

Proxecto

2

Tomamos decisións xuntos
Que tipo de máquinas ides deseñar?
Existen moitas máquinas que nos facilitan a vida na casa e
fóra dela. Algunhas son moi necesarias porque, por exemplo,
melloran a calidade de vida dos enfermos.
Une cunha frecha cada máquina co seu lugar:
MÁQUINAS

Na casa

Que máquina é máis importante para vós? Por que?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Fóra
da casa
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Máquinas para todos

Preparados?
Poñédelle un nome divertido ao voso equipo que teña que
ver coas máquinas:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Elaborade unha lista de cousas que necesitan as máquinas
para funcionar:
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Proxecto

2

Planificamos
Que tedes que facer? Que materiais necesitades?
Pensa nunha máquina que non se inventase, debúxaa
e escribe os materiais que necesitarás para fabricala:

Mira que máquinas propuxeron os teus compañeiros de equipo. Debedes elixir unha para fabricar e decidir de que tarefa
se vai ocupar cada un.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

A quen vai axudar?
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Máquinas para todos

Mans á obra
Tarefa 1: Construímos a nosa máquina
Actividade 1
Deseña as pasos para construír a vosa máquina:

Paso número 1

Paso número 2

Fases de construción

Paso número 3

Actividade 2
Escribe as preguntas que lles vas facer aos teus compañeiros
sobre a máquina que deseñaron:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Para que...
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Como...

Proxecto

2

Actividade 3
Imaxina que a túa máquina se leva a moitas partes do mundo.
Como pode axudar ás persoas doutros países?
África

Asia

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

América do Sur
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Máquinas para todos

Mans á obra
Tarefa 2: As máquinas rodéannos
Actividade 1
Que tipo de enerxía necesitan para funcionar?
Une con frechas:
Con calor

Con gasolina
Con forza humana

Con auga
Con vento
Con electricidade

Actividade 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Que necesitan para comunicarse?
Escribe V se é verdadeiro e F se é falso.
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A
NECESITAN...
un cable
Internet

B

A

B

Proxecto

2

Actividade 3
Observa e une con frechas:
Cando nos sentamos fronte ao ordenador...

… vemos o que facemos na...
… movemos a frechiña da pantalla co...
… escribimos co...
… utilizamos o papel para...

Actividade 4

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Os salvapantallas axúdannos a personalizar os nosos
ordenadores. Como che gustaría que fose o teu? Debúxao:
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Máquinas para todos

Mans á obra
Tarefa 3: Como nos axudan as máquinas?
Actividade 1
Xacinto regresa á casa tras un duro día de traballo. Vive
no oitavo piso e o seu ascensor non funciona. Como
afectará isto á súa vida diaria?
• Para facer a compra:

• Para invitar a súa avoa:

Actividade 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Reflexionade en grupo por que as máquinas nos facilitan a
vida diaria.
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Proxecto

2

Actividade 3
Pregunta na casa que facían cando non existía:
• O móbil:

• A Wii:

Actividade 4
Pensa en máquinas que salvan vidas e máquinas que danan
as persoas.
• Debuxa algunha máquina que utilice o médico para curar as
persoas:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Nome da máquina:
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Máquinas para todos

Conseguímolo!
1. P
 reparade un Museo das máquinas para mostrar os vosos
inventos. Facede unha ficha que explique o voso invento:
Nome do invento:

Para que serve?

Como axuda ás persoas?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

2. Colorea as partes da diana de verde (se o fixeches moi
ben), de amarelo (se case o logras) ou de vermello (se debes mellorar):
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Realicei todas
as actividades.

Acheguei
o material
necesario.

Colaborei co
meu grupo.

Coidei a
limpeza e a
orde.

Proxecto

2

Reflexiona...
• Que aprendín con estas tarefas?

• Que é o que máis me gustou facer?

3. P
 ara rematar:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Que ves na foto? Que poderiamos facer con todo isto?
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Proxecto

3
Recicla a música

A educación musical tamén desempeña un papel importante nos nosos
proxectos. No que agora abordamos, adopta un rol protagonista. Invitaremos
os alumnos a deseñar os seus propios instrumentos musicais, a coñecer máis
profundamente a música e a crear as súas propias producións musicais.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Para emprender e colaborar coa sostibilidade do planeta, involucraremos os
nenos en tarefas relacionadas coa reciclaxe. Non só fabricarán os instrumentos con materiais reciclados, senón que deberán achegar solucións, e propoñer accións e campañas que fomenten a reutilización de elementos cotiáns.
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O proxecto propicia a creatividade e a participación activa dos alumnos a través de situacións próximas a eles. Ademais, permite o adestramento e desenvolvemento de destrezas comunicativas e colaboradoras. Os nenos deberán tomar decisións xuntos, planificar, desinhibirse para realizar coreografías,
facer traballos manipulativos e artísticos, así como pensar detidamente nas
actividades de pensamento individuais propostas.
Como quedarán eses instrumentos? Non esquezades invitar os vosos amigos
ao concerto!

Proxecto

3

Estrutura Proxectos de Primaria
Páxinas 1.ª e 2.ª

Que imos
aprender?

Presentación do proxecto
Páxina máis visual, cunha imaxe que ilustre o contido do proxecto. Nela
expoñeranse:
- A situación que xera o proxecto.
- Os fíos condutores.
- Os obxectivos fundamentais.
- O que se lles pide aos alumnos que fagan.
Pensa individualmente
Antes de comezar a traballar xuntos, dedícase un primeiro momento ao pensamento
e detección de ideas individuais. Conectaremos cos contidos fundamentais que se
traballen no proxecto. Pretendemos activar os coñecementos necesarios no neno,
así como a predisposición ao traballo posterior.

Páxinas 3.ª e 4.ª

Aprendemos
xuntos

Creamos equipo
Páxina enfocada a recoller ideas previas e xerar identidade de equipo.
Definirán nome, roles...
Tomamos decisións xuntos
Os proxectos permitirán certa flexibilidade na toma de decisións.
Cada grupo poderá optar por un tipo de traballo, unha época, un produto...
Nesta páxina, os grupos deben tomar a decisión de cal escollen para iniciar
posteriormente o traballo centrado xa na actividade elixida.

Páxinas 5.ª e 6.ª

Preparados?

Ideas previas grupais e habilidades de planificación
Nesta dobre páxina contrástanse os coñecementos previos individuais co resto do
grupo para crear cohesión e coherencia de ideas. Permitirase contrastalas tamén co
profesor.
Á súa vez, adestraranse habilidades específicas de planificación grupal que lles
permitan aos nenos ir alcanzado os obxectivos do proxecto mesmo.

Mans
á obra

Desenvolvemento das tarefas do proxecto
Concreción e conexión coas diferentes áreas curriculares integradas no proxecto.
«Contido» e actividades do proxecto. Estas permitirán a suficiente flexibilidade
como para que cada profesor decida canto pode alongar e tirar proveito destas na
súa aula e, mesmo, fóra dela.

Páxinas 13.ª e 14.ª

Conseguímolo!

Avaliación, metacognición e celebración da aprendizaxe
Incluiranse ferramentas de avaliación para o alumno, preguntas de reflexión sobre o
aprendido, propostas de mellora e unha actividade de peche que permita valorar o
aprendido.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Páxinas 7.ª a 12.ª
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PROXECTO:

RECICLA A MÚSICA

Temporalización: segundo o criterio do profesor.
Número de horas/semanas: segundo o criterio do profesor.
Áreas implicadas: Ciencias Naturais, Educación Artística,
Lingua, Matemáticas.

FÍOS CONDUTORES:
1. Como usamos o lixo?
2. Como se fai a música?
3. Como se escriben as cancións?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Desenvolver hábitos de traballo individual e en
equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo,
así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido
crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese,
creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor.

- Planificación e realización de experiencias sinxelas para
estudar as propiedades de materiais de uso común ante
o son.
- Redución, reutilización e reciclaxe.
- Representación de ideas mediante a linguaxe visual.
- Calidades do son: duración, altura, intensidade, timbre.
- Instrumentos non convencionais de calidade acústica.
- Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento
de comunicación e aprendizaxe.
- Lectura de distintos tipos de texto.
- Produción de textos para comunicar coñecementos,
experiencias e necesidades. Creación dunha canción.
- Resolución de problemas da vida cotiá.

- Utilizar diferentes representacións e expresións
artísticas e iniciarse na construción de propostas
visuais.
- Desenvolver as capacidades afectivas en todos
os ámbitos da personalidade e nas relacións cos
demais, así como unha actitude contraria á violencia,
aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos
sexistas.
- Desenvolver unha actitude responsable respecto ao
uso de materiais e a súa reciclaxe.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:

Traballo individual e cooperativo, destreza de pensamento,
rutina de pensamento.

- Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso.
Competencia lingüística:
- Expresar oralmente de maneira clara e ordenada
calquera tipo de información.
- Compoñer distintos tipos de textos.
Competencia dixital:
- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
Competencia social e cívica:
- Desenvolver a capacidade de diálogo en situacións
de convivencia e traballo.
Competencia en conciencia e expresións culturais:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Elaborar traballos e presentacións con sentido
estético.
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- Expresar sentimentos e emocións desde códigos
artísticos.
Competencia en aprender a aprender:
- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Priorizar a consecución de obxectivos grupais
a intereses persoais.

Tarefa 1: Traballo individual e cooperativo, destreza de
pensamento, metacognición.
Tarefa 2: Traballo individual e cooperativo.
Tarefa 3: Traballo individual e cooperativo (escritura
compartida).
Traballo individual e grupal. Autoavaliación.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-E
 stablecer conxecturas respecto a
sucesos que ocorren dunha forma
natural e sobre os que acontecen
cando se provocan a través dun
experimento ou unha experiencia.

-M
 anifesta autonomía na planificación e execución
de accións e tarefas.

-T
 raballar de forma cooperativa
coidando as ferramentas e facendo
un uso adecuado dos materiais.
-P
 lanificar e realizar sinxelas
investigacións para estudar o
comportamento dos corpos ante
o son.
-R
 ealizar experiencias sinxelas para
a promoción da reciclaxe.
-U
 tilizar a linguaxe oral para
comunicarse e aprender.

-U
 tiliza estratexias para realizar traballos de forma
individual e en equipo.
-E
 xplica a relación entre algúns elementos e recursos
do medio físico, as características de materiais e os
posibles usos.
-A
 naliza os materiais utilizados na vida diaria,
expoñendo posibles actuacións para un
desenvolvemento sostible.
-U
 tiliza a linguaxe oral para comunicarse e aprender.
-M
 emoriza e reproduce textos orais breves e
sinxelos.
-C
 ompón a letra dunha canción.
-D
 eseña unha etiqueta para un produto reciclado.

-M
 emorizar e reproducir textos
breves e sinxelos.

-C
 omunica verbalmente de forma razoada o proceso
seguido na resolución dun problema.

-P
 roducir textos con sentido
estético e creatividade: cancións,
etiquetas, etc.

- Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons.

-U
 tilizar a audición musical para
indagar nas posibilidades do son.

-G
 oza con desinhibición nos xogos corporais
dramáticos a partir da audición musical.

-A
 dquirir capacidades expresivas e
creativas que ofrecen a expresión
corporal e a danza gozando da súa
interpretación como unha forma de
interacción social.

-U
 tiliza as técnicas e os materiais máis adecuados
para as súas creacións.

-E
 labora instrumentos non convencionais a partir de
materiais reciclados.

FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO
- Actividades cun tícket
de compra.
- Ideas, preguntas e
debuxo.
- Planificación do
proxecto.
- Descrición do proceso
de realización do
instrumento con
material reciclado.
- Clasificación de
materiais sonoros.
- Debuxo dos
compañeiros
probando sons.
- Debuxo do
instrumento reciclado.
- Letra dunha canción.
- Cartel da reciclaxe no
colexio.
- Semáforo
autoavaliativo.
- Reflexión
metacognitiva.
- Etiqueta de reciclaxe.

-U
 tiliza o debuxo como medio de expresión.

-R
 ealizar producións plásticas
seguindo pautas elementais do
proceso creativo.

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

-V
 isita de expertos en música,
familiares músicos ou relacionados
coa industria da reciclaxe, visita
a unha fábrica de instrumentos
musicais, a unha planta de
reciclaxe, etc.
-M
 aterial escolar, materiais
reciclados e do ámbito do alumno.

-Q
 ue dificultades e potencialidades prevexo no
grupo durante o desenvolvemento da unidade?
-C
 omo vou minimizar as dificultades?
-Q
 ue necesidades individuais prevexo no
desenvolvemento da unidade?
-Q
 ue recursos e estratexias manexarei para atender
as necesidades individuais?

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO
Que aspectos debo
manter?
- Aprendizaxe.
- Motivación.
- Organización
temporal.
- Organización de
grupos de traballo.
Que aspectos debo
mellorar?
- Temporalización.
- Materiais e recursos.
- Avaliación.
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RECURSOS/ALIANZAS
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DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS COA SÚA CORRESPONDENCIA COA AVALIACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREFAS/ACTIVIDADES

Educación Artística
Lingua

Actividade 1

Ciencias Naturais
Matemáticas

Actividade 2

Ciencias Naturais
Educación Artística
Lingua

Actividade 1

Educación Artística
Lingua

Actividade 2

Tarefa 1:

A BAILAR

Tarefa 2:

SONS DO LIXO

Tarefa 3:
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PEQUENOS TROBADORES
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Lingua
Educación Artística

Actividade 1

Ciencias Naturais

Actividade 2

Ciencias Naturais
Educación Artística

Actividade 3

Colexio Curso .......................................................................................................................

QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/ EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

-U
 tiliza as técnicas e os materiais máis adecuados para as súas creacións,

coidando os medios e espazos de uso.
-U
 tiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo,

mostrando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.
-G
 oza con desinhibición dos xogos corporais dramáticos a partir

da audición musical.
-U
 tiliza a linguaxe escrita para comunicarse.

-R
 ealización dun debuxo de

-E
 xplica a relación entre algúns elementos e recursos do medio físico,

-E
 xplicación do alumno.
-R
 espostas ás actividades.

bailes.
as características dalgúns materiais e os usos aos que se destinan.
-C
 omunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución

dun problema en contextos da realidade.
-E
 labora instrumentos non convencionais a partir de materiais reciclados

que lle resultan próximos.
-P
 ropón novos usos aos materiais por medio da produción de instrumentos

musicais reciclados.

-E
 xplica a relación entre algúns elementos e recursos do medio físico,

as características de materiais e os usos aos que se destinan.
- Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do medio natural e

social.
-E
 labora instrumentos non convencionais a partir de materiais reciclados

que lle resultan próximos.
-U
 tiliza o debuxo como medio de expresión.
-U
 tiliza o debuxo como medio de expresión.
-E
 xpresa diferentes opcións para a reutilización dun determinado material.
-P
 ropón novos usos dos materiais mediante a produción de instrumentos

-E
 laboración da lista de

materiais.
-R
 ealización de debuxos.
-B
 usca de razóns para reciclar o

material.

musicais reciclados.

-U
 tiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo,

mostrando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

cancións.
-A
 naliza os materiais utilizados na vida diaria, expoñendo posibles actuacións

para un desenvolvemento sostible.
-U
 tiliza o debuxo como medio de expresión.
-A
 naliza os materiais utilizados na vida diaria, expoñendo posibles actuacións

para un desenvolvemento sostible.

-F
 ormulación de ideas propias

e engadidas.
-C
 reación dunha canción.
-P
 ropostas do alumno.
-C
 artel.
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-C
 ompón a letra dunha canción a partir do traballo cooperativo.
-M
 emoriza e reproduce textos orais breves e sinxelos como contos, poemas e
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Recicla a música

Que imos aprender?
Como usamos o lixo?
Como se fai a música?
Como se escriben as cancións?
Situación
Esta mañá, no colexio, a profesora ensinou como reciclar.
Pola tarde, Antón vai ao supermercado cos seus pais. Quere elixir
que cousas pode reciclar pero os seus papás van moi rápido. Entón, decide esperar a que rematen e coller o tícket.
De pronto, o deterxente, a lata de tomate e todos os produtos
comezan a falar.
—Ola, Antón, como estás? —dille o deterxente.
—Pero que pasa? Onde estou? —pregunta Antón.
—Non te preocupes, isto só é un soño. Gustaríanos contarche
para que servimos. Non só somos envases, non nos tires despois
de usarnos. Servimos para moitas cousas máis!
Entón, todos os produtos lle contaron o que querían ser
despois de ser usados. Todos, salvo unha lata grande de atún que
estaba triste nun recanto.
—Que che pasa? —preguntoulle Antón.
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—Nada, que non me gusta que me dean golpes... Cando
rematades co meu atún o único que facedes é darme a volta
e veña a dar golpes, un tras outro, coma se fose un tambor.
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—Pero iso é unha idea xenial! Podedes servir para facer
música! Que instrumento che gustaría ser?
—Ninguén me preguntara que é o que me gustaría ser...
Unha guitarra! Si, iso é o que me gustaría ser!
Soou a bucina e todos os produtos quedaron quietos e en
silencio. Ao abrir os ollos, Antón decatouse de que xa regresaran á casa. Tiña moitas cousas que facer... Un grupo
musical! Que boa idea!

Proxecto

3

Antes de empezar... pensa individualmente
Busca un tícket dunha compra e escribe aquí dous produtos
que se poden reciclar:

En que se poderían converter?
EN QUE OS PODERÍA CONVERTER
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

PRODUTOS
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Recicla a música

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...
Busca dous compañeiros para formar un grupo musical
e anota os vosos nomes aquí:
COMPAÑEIRO 1

COMPAÑEIRO 2

EU

Escribe unha calidade que teñan os teus compañeiros:
CALIDADE
COMPAÑEIRO 1

CALIDADE
COMPAÑEIRO 2

A MIÑA CALIDADE

Recolle as vosas opinións previas...
Compañeiro 1
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Reciclan os teus
compañeiros?
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Que instrumentos
queren construír?

Compañeiro 2

Proxecto

3

Tomamos decisións xuntos
Como o facemos? Poñémonos de acordo?
Ao mellor case todos queredes facer os mesmos instrumentos... Completa esta táboa para axudarvos a decidir:
RAZÓNS IMPORTANTES
PARA FACELO

Pensade en equipo e decidide.

O tipo de música que queremos facer vai ser:
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INSTRUMENTO

CANTOS
QUEREN
FACELO
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Recicla a música

Preparados?
Poñédelle un nome ao voso grupo musical. Para inspirarvos,
pensade en cantantes, cancións ou instrumentos:

Pensa en música...
Unha cousa que sabes:

Unha pregunta:
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Un debuxo:
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Proxecto

3

Planificamos
É a hora de planificar e repartir tarefas. Pensade entre todos
os membros do equipo e contestade:
ONDE CONSEGUILO?
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QUE NECESITAMOS?
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Recicla a música

Mans á obra
Tarefa 1: A bailar
Investiga na casa sobre música e danzas doutros lugares do
mundo.

Actividade 1
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• Elixe a danza que máis che guste e debúxaa:
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• Gústache bailar a música que elixiches? Rodea a opción correcta:

Preparade unha presentación e bailade na clase algunhas
das músicas e danzas encontradas.

Proxecto

3

Actividade 2
• Observa estas dúas imaxes. Como poden usarse como instrumentos musicais?

• Escribe dous exemplos de cousas que ves todos os días e
que poden usarse como instrumentos musicais:
1

• Compartide os exemplos do equipo e decidide entre todos
que instrumentos ides fabricar. Que instrumento elixistes?
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2
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Recicla a música

Mans á obra
Tarefa 2: Sons do lixo
Actividade 1
Dálles son aos materiais.
•X
 untade todo o material traído para facer os instrumentos e
tocádeos para que soen. Que tipo de instrumento son? Marca cun X:
MATERIAL

CORDA
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• Debuxa os teus compañeiros probando os sons dos
instrumentos:
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VENTO

PERCUSIÓN

Proxecto

3

Actividade 2
Dálle vida ao teu instrumento.
• Elixe un dos materiais que ides transformar
en instrumento e debúxao:

•
Se puidese falar e tivese sentimentos, que diría este
material? Acórdate do soño de Antón:
O meu nome é

porque
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Gustaríame converterme en
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Recicla a música

Mans á obra
Tarefa 3: Pequenos trobadores
É hora de crear unha canción para o voso grupo musical.
O tema da canción é a reciclaxe.

Actividade 1
• Propón dúas ideas que queiras incluír na canción:

Idea 1

Idea 2

• Escribe unha liña da canción e logo completa coas dos teus
compañeiros:
EU
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COMPAÑEIRO 1
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COMPAÑEIRO 2

Agora poñédelle música!

Proxecto

3

Actividade 2
A nosa contribución.
No colexio hai moitas cousas que tiramos ao lixo.
Cales poderían reciclarse? Escribe dúas:
1
2

Actividade 3
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Debuxa un cartel para mostrar que cousas do colexio se
poden reciclar:

61

Recicla a música

Conseguímolo!
1. S
 emáforo de autoavaliación.
Coloca segundo o realizases: Realizo as tarefas grupais. /
Realizo todas as tarefas individuais. / Esfórzome na letra. /
Procuro escribir ben. / Escoito os meus compañeiros. / Chego a acordos cos meus compañeiros.
Ás veces

Nunca
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Sempre
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Proxecto

3

Reflexiona...
• Que aprendiches con estas tarefas?

2. P
 ara rematar:
Novos adhesivos para os produtos reciclables.
Escribe instrucións de transformación na etiqueta dun produto. Teñen que servir para que as persoas que compren
ese produto saiban como reutilizalo.
Ola, son:
Por favor, en lugar de tirarme ao lixo, ponme no colector
de cor:

Moitas grazas
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Se o fas así, quizais me podería converter en:
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