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Proxecto

1
A miña pegada no tempo

Este proxecto reúne varias finalidades educativas: aprender da historia
e coa historia, educar na arte e a linguaxe artístico-visual, e fomentar
valores cívicos.
O tema que serve como fío condutor é a construción dunhas cápsulas
do tempo nas que os alumnos deberán gardar acontecementos históricos e manifestacións culturais ou sociais, así como construcións, logros
científicos, imaxes, música, cine, arte, etc., que eles consideren que merecen ser recordados no futuro.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

A idea tómase prestada do artista Andy Warhol, segundo se explica
na páxina de presentación do proxecto e, para levala a cabo, os nosos
alumnos deberán reflexionar sobre acontecementos importantes do
presente e analizar as relacións entre a actualidade e o futuro.
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Na realización deste proxecto utilizarán coñecementos traballados con
anterioridade noutras áreas curriculares: o concepto de historia, operacións matemáticas, expresión escrita e oral, debuxo, etc. A busca de
información e a planificación requirirá que poñan en xogo as súas habilidades emprendedoras para formar os equipos, elixir o contido das
súas cápsulas e preparar a presentación final.
A natureza do proxecto daralles aos nenos a oportunidade de reflexionar sobre a propia aprendizaxe e exercitar o pensamento abstracto e
simbólico.
Este proxecto faravos sacar o mellor de vós. A por el!

Proxecto

1

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

PROXECTO:

A MIÑA PEGADA NO TEMPO

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

FÍOS CONDUTORES:
1. Que cambia co paso do tempo?
2. Que cousas son realmente importantes?
3. Como me gustaría que me recordasen?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

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

- Coñecemento dun mesmo e dos demais. A identidade e
autonomía persoal.

- Desenvolver as competencias matemáticas básicas
e iniciarse na resolución de problemas que requiran
a realización de operacións elementais de cálculo
aplicados á vida cotiá.
- Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias
Naturais, Ciencias Sociais, Xeografía, Historia
e da cultura en xeral.
- Utilizar diferentes representacións e expresións
artísticas.

- Utilización de estratexias para potenciar a cohesión do grupo
e o traballo cooperativo.
- Planificación e xestión de proxectos co fin de alcanzar
obxectivos. Iniciativa emprendedora.
- A medida básica do tempo: presente, pasado e futuro.
- Cálculos con medidas temporais.
- Operacións con números naturais.
- Aproximación á lectura, análise e interpretación da arte.
- Representación de ideas utilizando a linguaxe visual.
- Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento
de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller datos,
preguntar.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Utilización da carta como vehículo de comunicación con
outros tempos.

6

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:
- Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida
cotiá.
Competencia lingüística:
- Expresar oralmente de maneira clara e ordenada
calquera tipo de información.
Competencia dixital:
- Utilizar medios audiovisuais para recibir informacións
diversas.
Competencia social e cívica:
- Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais.
Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Expresar sentimentos e emocións desde códigos
artísticos.
- Elaborar traballos e presentacións con sentido
estético.
Competencia en aprender a aprender:
- Aplicar estratexias para a mellora do pensamento
creativo, crítico, emocional e independente.
- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Priorizar a consecución de obxectivos grupais a
intereses persoais.
- Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.

Tarefa 1: Como é a vida na actualidade? Traballo individual.
Tarefa 2: Por que é así a miña vida? Traballo individual,
selección de evidencias.
Tarefa 3: Como che gustaría que fose a vida no futuro? Traballo
individual e cooperativo, estrutura cooperativa (lapis ao centro,
escritura compartida).

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

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

- Manifesta autonomía e destreza na toma de
decisións.
- Investiga a través da realización de
experiencias sinxelas sobre diferentes
fenómenos físicos e químicos da materia.
- Utiliza estratexias para realizar traballos de
forma individual e en equipo.
- Mostra confianza en si mesmo, sentido
crítico, iniciativa persoal, interese,
creatividade e espírito emprendedor.
- Manifesta autonomía na planificación e
execución de accións e tarefas.
- Analiza feitos propios e alleos situándoos
correctamente no tempo.
- Utiliza os números en contextos reais.
- Comprende a información xeral a partir dun
discurso oral.
- Escribe unha carta adecuando a linguaxe ás
características do xénero e desenvolvendo
a súa capacidade creativa.
- Coñece, analiza e recoñece as
características básicas do Pop Art de Andy
Warhol.
- Utiliza o debuxo como medio de expresión.
- Organiza o espazo das súas producións
bidimensionais utilizando conceptos
básicos de composición, equilibrio e
proporción.

-R
 ealizar experiencias sinxelas sobre
diferentes fenómenos físicos e químicos
da materia.
-R
 ealizar traballos e presentacións a nivel
individual e grupal mostrando habilidade
para estudar sós e de xeito cooperativo.
-D
 esenvolver a creatividade e o espírito
emprendedor, aumentando as capacidades
para aproveitar a información, as ideas e
presentar conclusións innovadoras.
-C
 omprender a división básica do tempo en
presente, pasado e futuro.
-R
 ealizar operacións e cálculos numéricos en
situacións da vida cotiá.
-C
 omprender mensaxes orais e analizalas
con sentido crítico.
-P
 roducir textos con diferentes intencións
comunicativas con coherencia, respectando
a súa estrutura e aplicando as regras
ortográficas, coidando a caligrafía, a orde e
a presentación.
-A
 proximarse á análise e interpretación do
Pop Art de Andy Warhol.

FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO
- Resposta a preguntas
sobre que gardarían
nunha cápsula do
tempo.
- Análise de vantaxes e
desvantaxes. Decisións
finais.
- Realización de cartas.
- Palabras, ideas e
frases.
- Autoavaliación.
- Medalla e
explicacións.

-R
 epresentar ideas utilizando a linguaxe
visual.

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

-V
 isita de expertos de arte moderna,
familiares que teñan coñecementos
artísticos, visita a museos, etc.
-M
 aterial escolar, reprodutor multimedia,
conexión a Internet, etc.

- Que dificultades e potencialidades prevexo
no grupo durante o desenvolvemento da
unidade?
- Como vou minimizar as dificultades?
- Que necesidades individuais prevexo no
desenvolvemento da unidade?
- Que 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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Colexio Curso .......................................................................................................................

DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS COA SÚA CORRESPONDENCIA COA AVALIACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREFAS/ACTIVIDADES

Tarefa 1:

COMO É A VIDA NA ACTUALIDADE?
Matemáticas
Educación Artística

Actividade 1

Ciencias Sociais

Actividade 2

Lingua

Actividade 3

Tarefa 2:

POR QUE É ASÍ A MIÑA VIDA?
Lingua
Educación Artística

Actividade 1

Lingua
Educación Artística
Ciencias Sociais

Actividade 2

Tarefa 3:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

COMO CHE GUSTARÍA QUE FOSE A VIDA NO FUTURO?
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Ciencias Sociais
Lingua

Actividade 1

Lingua
Ciencias Sociais

Actividade 2

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

QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

- Utiliza os números en contextos reais como operadores na interpretación
e resolución de problemas.
- Coñece, analiza e recoñece as características básicas do Pop Art
de Andy Warhol.
- Analiza feitos propios e alleos situándoos correctamente no tempo.

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/ EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

- Respostas aos anos dos cadros.
- Lista de obxectos.
- Contido e redacción da carta.

- Escribe unha carta adecuando a linguaxe ás características do xénero
e desenvolvendo a súa capacidade creativa.

- Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, e
ten iniciativa na toma de decisións.
- Expresa opinións a partir da análise dos cambios no seu medio.
Utiliza o debuxo ou a fotografía como medio de expresión.

- Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo.
- Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, e
ten iniciativa na toma de decisións.
- Mostra unha actitude de escoita activa.
- Comprende a información xeral a partir dun discurso oral.
- Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo.
- Escribe unha carta adecuando a linguaxe ás características do xénero
e desenvolvendo a súa capacidade creativa.

- Composición da árbore
xenealóxica.
- Características herdadas.
- Fotografías ou imaxes mostradas.
- Argumentacións de mellora.

- Respostas á actividade «Lapis ao
centro».
- Contido e redacción da carta ao
futuro.
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- Mostra confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal,
curiosidade, creatividade e espírito emprendedor.
- Analiza feitos propios e alleos situándoos correctamente no tempo.
- Organiza o espazo das súas producións bidimensionais utilizando
conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción.
- Reflexiona acerca do seu pasado, presente e futuro.
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A miña pegada no tempo

Que imos aprender?
Que cambia co paso do tempo?
Que cousas son realmente importantes?
Como me gustaría que me recordasen?
Situación
Andy Warhol é un artista moi famoso da segunda metade do século xx.
É coñecido, entre outras cousas, por
ser o creador do Pop Art, un estilo artístico que hoxe en día decora moitas
casas, restaurantes, hoteis, etc.
Cando tiña máis ou menos a vosa
idade, padeceu varias enfermidades
que o fixeron estar moito tempo na
cama. Iso permitiulle pensar moito.
A miúdo, preguntábase que se
recordaría del cando xa non estivese
no mundo.
Quizais por iso acabou creando cápsulas do tempo onde gardaba
aqueles recordos que non quería que se perdesen. Se algún día
as encontraba alguén, sabería quen era el, que lle gustaba e que
cousas importantes había na época na que viviu.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Por sorte, acabou vivindo moitos anos e non foron necesarias as
súas cápsulas para que todo o mundo o recorde aínda hoxe.
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Reflexionaremos sobre que cousas son importantes na
nosa época.
Analizaremos como inflúe o presente no futuro.
Construiremos unha cápsula do tempo.
Tomaremos decisións en equipo.

Proxecto

1

Antes de empezar... pensa individualmente
Presente, pasado e futuro
En moitas películas, vemos imaxes do pasado como as ruínas
romanas ou os castelos medievais. Algunha vez pensaches
que ti tamén tes a túa propia historia? Pensa no teu presente
e pinta a palabra PRESENTE da cor que creas que mellor o
representa:

Por que elixiches esta cor?

E o teu pasado? E o teu futuro? Debúxate no pasado, cando
eras moi pequeno, e no futuro. Como te imaxinas dentro de
20 anos?

Futuro

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Pasado
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A miña pegada no tempo

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...
Fíxate na cor que elixiron os teus compañeiros para
representar o presente e forma un equipo con dous
nenos máis que elixisen cores diferentes. Anota aquí os
seus nomes e a cor que elixiu cada un:
COMPAÑEIRO 1

COMPAÑEIRO 2

O MEU NOME

COR

COR

COR

Por que elixiu esa cor para o presente? Anota as súas
respostas:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

COMPAÑEIRO 1
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COMPAÑEIRO 2

Proxecto

1

Tomamos decisións
xuntos
Como podemos facer unha
cápsula do tempo?
Coa axuda dalgunha persoa
maior, busca en Internet
un episodio de Peppa Pig
chamado «A cápsula do
tempo».
Que gardaron na cápsula do
tempo?
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Que gardarías ti nunha cápsula do tempo? Por que?
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A miña pegada no tempo

Preparados?
As decisións que tomamos na vida teñen
consecuencias.

Pensa en algo que fixeches recentemente
e nas consecuencias que puido ter:
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Que outra decisión puideches tomar?
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Proxecto
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Planificamos
Quen che gustaría que abrise a túa cápsula do tempo? Escribe dúas opcións e o porqué:
POR QUE?

Onde gardarás a cápsula? Escribe tamén dúas opcións:

Que tipo de recipiente utilizarás?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

POR QUE?
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A miña pegada no tempo

Mans á obra
Tarefa 1: Como é a vida na actualidade?
Actividade 1
Como é a miña vida.
Andy Warhol tivo moita habilidade para adiviñar que cousas
do seu tempo perdurarían. Aquí podedes ver algúns dos seus
cadros. Fixádevos no ano en que pintou cada un e descubride
cantos anos teñen:

Coca-Cola 3 bottles (1962).

Mickey Mouse (1981).

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• O cadro da Coca-Cola ten
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Michael Jackson (1984).

anos.

• O cadro de Mickey Mouse ten

anos.

• O cadro de Michael Jackson ten

anos.

Actividade 2
Imaxina que es Andy Warhol e vas facer unha lista coas cousas
que se recordarán no futuro. Analiza cos teus compañeiros
que obxectos, personaxes ou máquinas caracterizan a vida
actual.

Proxecto

1

Actividade 3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Escribe unha breve carta na que te presentes a ti mesmo e
expliques como é a vida hoxe en día. Acompaña a túa carta
cunha imaxe que ilustre o que contaches:
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A miña pegada no tempo

Mans á obra
Tarefa 2: Por que é así a miña vida?
Actividade 1
Cales son as miñas orixes?
Elabora a túa árbore xenealóxica. Busca fotografías dos teus
pais e avós, pégaas e pon o seu nome debaixo:
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Avó
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Avoa

Avó

Papá

Mamá

Eu

Avoa

Proxecto

1

Actividade 2
Que cambiou?
Busca e pega aquí unha foto da túa cidade antes e agora:
Antes

Agora

Que cambiou?
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Agora debuxa aquí algo que non cambiase:
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A miña pegada no tempo

Mans á obra
Tarefa 3: Como che gustaría
que fose a vida no futuro?
Actividade 1
• Deixade os vosos lapis no centro da mesa e respondede:
Que facemos ben no presente e nos gustaría
que os habitantes do futuro coidasen?
Cando comentedes a pregunta, colle o teu lapis e anota a resposta que máis che gustase aquí:

• Agora, respondede:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Que facemos mal no presente e nos gustaría
que os habitantes do futuro cambiasen?
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Cando comentedes a pregunta, colle o teu lapis e anota a resposta que máis che gustase aquí:

Proxecto

1

Actividade 2
Carta ao futuro.

Parágrafo 1

Parágrafo 2

Parágrafo 3
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Ides escribir unha carta para poñela dentro da cápsula. Cada
membro do equipo escribirá un parágrafo e lerallo ao resto.
Despois escribirédelo todos nos vosos libros:
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A miña pegada no tempo

Conseguímolo!
1. Gardamos a cápsula.
Chega o momento máis importante: ides gardar a cápsula
do tempo. Fai unha foto do momento e pégaa aquí:

2. Responde as preguntas:
• Que che gustou máis deste proxecto?

3. Escribe:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Dúas palabras novas
que aprendiches
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Unha idea que levas

Proxecto

1

en
tiv za ?
an pe as
M lim ref
a s ta

Colaborei nas
tarefas grupais?

ei
gu ial
he ter llo
Ac ma aba rio?
o tr sa
ou ece
n

or Coi
to de
gr i
af a
ía
?

Fixen ben a
letra?

Investiguei
en profundidade?

na

C
pr co um
og s p p
ra ra rín
m zo
ad s
os
?

4. C
 ompleta a seguinte diana:

Realicei todas
as actividades?

Por que cres que mereces esa medalla e non outra?
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5. Despois de rematar o proxecto e avaliar o teu traballo, rodea a medalla que outorgarías para ti mesmo:
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Proxecto

2
Conectados ao mundo

Vivimos na cultura da imaxe, rodeados de estímulos que intentan captar a nosa atención. Os medios de comunicación invisten moito tempo
e diñeiro en pensar como chegar ao maior número posible de persoas.
A publicidade abre paso no noso día a día para tratar de influenciar nos
nosos hábitos de vida e consumo.
É tan importante manexar e coñecer estas linguaxes que, desde as normativas educativas, se contempla a necesaria competencia en comunicación audiovisual. Trátase de coñecer os códigos que se manexan,
reflexionar sobre as súas mensaxes e aprender a utilizalos, para tamén
ser capaces de comunicar desde as ferramentas que se propoñen para
a transmisión da información.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Os nenos aprenderán e emprenderán como equipos, creando un anuncio publicitario que poida ser exposto na rúa, así como un comercial
televisivo, debendo comezar a manexar linguaxes influentes que se utilizan en todas as campañas de mercadotecnia e comunicación.
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Pretendemos, ademais, que aprendan a valorar a publicidade como medio de divulgación de ideas, a utilizar os medios de comunicación e, con
iso, comecen a comprender por que é tan importante saber comunicar.
Dende unha análise crítica sobre os seus hábitos de consumo publicitario, invitarémolos a crear ese anuncio final reflexionando sobre os posibles receptores deste. Ademais, poderemos acompañalos no deseño
deste ensinándoos a dar pequenos pasos coa linguaxe publicitaria e televisiva: teleprompter, storyboard, guión, director, actor...
Non estades desexando ver os seus anuncios? Podedes colgar os mellores no blog do colexio.

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:

CONECTADOS AO MUNDO

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

FÍOS CONDUTORES:
1. Para que serve a publicidade?
2. Como podo facer unha mensaxe publicitaria?
3. Que necesito para poder facer unha mensaxe publicitaria?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Recoñecer o impacto que a publicidade ten na vida
das persoas.

- Desenvolvemento de estratexias para organizar, memorizar e
recuperar a información obtida mediante diferentes métodos
e fontes.

- Valorar a publicidade como medio de comunicación
e divulgación de ideas.
- Utilizar os medios de comunicación como ferramenta
de expresión.
- Comprender mensaxes orais e escritas recollidas de
diferentes medios de comunicación.
- Identificar a idea principal dun texto comunicativo
diferenciándoa das ideas secundarias e a intención
da mensaxe.

- Fomento da capacidade para vivir en sociedade.
- Análise dos medios de comunicación.
- Audición e reprodución de textos breves e sinxelos que
estimulen a curiosidade e imaxinación do alumno.
- Lectura de gráficos e cadros de dobre entrada.
- Utilización de técnicas e materiais: as ceras.

- Interpretar datos a partir da análise e a reflexión
sobre gráficos e táboas.
- Xerar preguntas para afondar na interpretación dos
datos.
- Utilizar diferentes técnicas e materiais artísticos para
expresar unha mensaxe.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia en matemáticas, en ciencias
e tecnoloxía:
- Identificar e descifrar os datos dun gráfico.

Tarefa 1: Algo que dicir.

Competencia lingüística:
- Elaborar un texto con intención comunicativa.
Competencia dixital:
- Comunicar a través de distintos medios.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Competencia social e cívica:
- Respectar as ideas dos demais.
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Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Realizar produtos estéticos con intención
comunicativa.
Competencia en aprender a aprender:
- Optimizar os recursos ao seu alcance.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Achegar ideas ao proxecto.

Tarefa 2: O teleprompter.
Tarefa 3: Unha oportunidade para comunicar.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO

-O
 bter información concreta e relevante
sobre feitos utilizando diferentes fontes.

- Busca e selecciona información
comunicándoa oralmente.

- Véxase o cadro das
páxinas 28-29.

-U
 tilizar, de xeito guiado, as tecnoloxías da
información e a comunicación para obter
información, aprender e expresar contidos.

- Analiza informacións contidas en
táboas, gráficos, esquemas, resumos
e nas tecnoloxías da información e a
comunicación.

-R
 ecoñecer as características dos medios
de comunicación de masas, identificando
o seu papel na vida cotiá.
-C
 omprender o sentido global dun texto.
Identificar informacións relevantes e
irrelevantes.
-F
 acer interpretacións dos datos
presentados en gráficos de barras e cadros
de dobre entrada.
-A
 proveitar as propiedades expresivas das
ceras nas súas creacións mantendo orde e
limpeza durante o proceso.

- Enumera distintos medios de comunicación.
- Analiza os cambios que as comunicacións
provocaron nas actividades persoais e
sociais.
- Desenvolve unha actitude crítica ante os
anuncios publicitarios.
- Identifica a idea principal en diferentes tipos
de texto.
- Le e interpreta datos e informacións que
aparecen en cadros de dobre entrada e
gráficos.
- Formula preguntas a partir da lectura dun
cadro de dobre entrada ou un gráfico.
- Utiliza as ceras nas súas composicións
coñecendo as posibilidades gráficas que
ofrecen.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO

-O
 s recursos dependerán da formulación
do proxecto por parte dos alumnos.

- 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.

- Na asignación de traballos teranse en conta
as necesidades persoais dos alumnos,
distribuíndoos segundo as capacidades que
cómpre desenvolver.

Que aspectos debo
mellorar?

- Intentarase facilitar todos os recursos
necesarios.

- Temporalización.
- Materiais e recursos.
- Avaliación.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Mantén o espazo de traballo ordenado e
limpo.
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DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS COA SÚA CORRESPONDENCIA COA AVALIACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREFAS/ACTIVIDADES

Lingua

Actividade 1

Lingua

Actividade 2

Tarefa 1:

ALGO QUE DICIR

Tarefa 2:

O TELEPROMPTER
Ciencias Sociais

Actividade 1

Lingua

Actividade 2

Ciencias Sociais
Lingua

Actividade 3

Tarefa 3:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

UNHA OPORTUNIDADE PARA COMUNICAR
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Educación Artística

Actividade 1

Educación Artística

Actividade 2

Ciencias Sociais
Educación Artística

Actividade 3

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

QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

- Identifica a idea principal en diferentes tipos de texto.
- Identifica a idea principal en diferentes tipos de texto.
- Achega ideas ao proxecto.
- Elabora un texto con intención comunicativa.

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/ EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

- Actividades do libro do alumno.
- Rexistro de cariñas da avaliación final.
- Mensaxe creada.

- Investiga que é un teleprompter.
- Identifica a idea principal en diferentes tipos de texto.
- Elabora un texto con intención comunicativa.
- Identifica a idea principal en diferentes tipos de texto.
- Achega ideas ao proxecto.

- Utiliza as ceras nas súas composicións coñecendo as posibilidades
que ofrecen.
- Mantén o espazo de traballo ordenado e limpo.
- Realiza produtos estéticos con intención comunicativa.
- Mantén o espazo de traballo ordenado e limpo.
- Realiza produtos estéticos con intención comunicativa.

- Actividades do libro do alumno.
- Rexistro de cariñas da avaliación final.

- Realización dun storyboard.
- Realización dun panel publicitario.
- Rexistro de cariñas da avaliación final.
- Diana da avaliación final.
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- Optimiza os recursos ao seu alcance.
- Comunica a través de medios distintos.
- Realiza produtos estéticos con intención comunicativa.
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Conectados ao mundo

Que imos aprender?
Para que serve a publicidade?
Como podo facer unha mensaxe
publicitaria?
Que necesito para facer
unha mensaxe publicitaria?
Situación
Nunha clase de 30 nenos, estes
oen ou ven os anuncios en distintos
medios:
10 en televisión, 8 en xornais,
6 cando camiñan pola rúa,
4 pola radio e 2 en Internet.
Observa este gráfico e contesta as
seguintes preguntas:

Televisión

Xornais

Rúa

Que significa?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Que é a publicidade?
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Neste proxecto realizaremos o noso propio anuncio publicitario.
 nalizaremos os distintos medios de comunicación
A
e a publicidade.
Crearemos un cartel para a rúa.
Converteremos o noso cartel nun anuncio para a
televisión.

Radio
Internet

Proxecto

2

Antes de empezar... pensa individualmente
Atento!
Pensa en anuncios que ves ou escoitas:
DE QUE ERA O ANUNCIO?
Anuncio
de televisión
Anuncio nun
xornal
Anuncio
na rúa
Anuncio
na radio
Anuncio
en Internet

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Cantos anuncios puxeches de cada tipo? Represéntao neste
gráfico:
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Conectados ao mundo

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...
Imos crear un anuncio. Como nos organizamos?

Quen son os membros do meu equipo? Anota os vosos nomes:
Compañeiro 1

Compañeiro 2

Compañeiro 3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Agora, escribe en cada cadro o nome dos teus compañeiros e
unha calidade que teñan:
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Elixide un nome para o voso grupo:

Proxecto

2

Tomamos decisións xuntos
Que faremos? Poñémonos de acordo?
Na realización dun anuncio interveñen moitas persoas. Imos
estudar as máis importantes: o guionista, o actor e o director.
Para que traballo estades máis preparados?
PARA QUE TRABALLO ESTÁ MÁIS PREPARADO?
Compañeiro 1

Compañeiro 2

Compañeiro 3

Distribuíde os traballos e dicide por que elixides cada un:

Guionista

Actor

Nome:

Nome:

Nome:

Porque:

Porque:

Porque:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Director
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Conectados ao mundo

Preparados?
Investigade sobre o traballo que vos tocou desempeñar
e escribídeo aquí:
Director

Guionista

Que traballo che tocou a ti?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Que necesitarás para facelo ben?
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Actor

Proxecto

2

Planificamos
Imos facer dous anuncios publicitarios:
• Un anuncio para a rúa (un cartel).
• Un anuncio de televisión.
Que necesitades para facelo (disfraces, pinturas, tesoiras, etc.)?
Para o cartel:

Para o anuncio de televisión:

Realizade unha repartición de tarefas e completade este cadro:
O NOSO CRONOGRAMA
QUE TEN QUE FACER?

CANDO?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

RESPONSABLE
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Conectados ao mundo

Mans á obra
Tarefa 1: Algo que dicir
Actividade 1
Fíxate nestes dous carteis.

Pensa e escribe:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• En que se parecen?
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• Que tipo de ideas transmiten?

Proxecto

2

Actividade 2
•
Pensade distintas posibilidades de contido para o voso
cartel. Escribide nesta lámpada unha lista:

Q

ue
ide
av
os p

arece m

nt
áis interesa

e?
u
q
or
P
e?
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• Escribide aquí a mensaxe que poñeredes no voso cartel.
Debe ser curta e atractiva!
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Conectados ao mundo

Mans á obra
Tarefa 2: O teleprompter
Actividade 1
Investiga que é un teleprompter.

• Para que serve?

Actividade 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Imaxina que vas converter o teu cartel nun anuncio para a
televisión. Que ideas queres transmitir?
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Proxecto

2

Actividade 3
• A quen vai dirixido o voso anuncio? A nenos, a maiores,
a todas as persoas?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Agora, escribide o guión do voso anuncio televisivo:
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Conectados ao mundo

Mans á obra
Tarefa 3: Unha oportunidade para comunicar
Actividade 1
Recordade a mensaxe do voso cartel. Agora tedes que
representalo nunha cartolina. Buscade recortes de xornais,
fotos ou debuxade imaxes que vos axuden a transmitir as
vosas ideas. Escribide a vosa mensaxe e coloreádea, con
ceras duras. Facede aquí un deseño previo:

Actividade 2
O noso storyboard.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

O storyboard axúdanos a planificar que vai suceder no noso
anuncio publicitario. Son debuxos que ilustran o
que vai suceder paso a paso, como nun cómic.
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Proxecto

2

Realizade o storyboard do voso anuncio:

Actividade 3
Preparade a presentación do anuncio televisivo.

Representade o anuncio!
Podedes gravalo con algunha cámara que vos prestasen
ou pedirlle ao voso profesor que vos grave.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Que vou facer eu?
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Conectados ao mundo

Conseguímolo!
1. Como traballastes en equipo? Valorade os vosos compañeiros:
QUE FIXO BEN?

QUE NECESITA MELLORAR?

COMPAÑEIRO 1

COMPAÑEIRO 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

2. Avaliade o traballo a través desta diana:
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O resultado obtido é
satisfactorio.

Estivemos motivados co
proxecto.

Volveriamos facer un
proxecto similar.

Recibimos a axuda
necesaria para
desenvolvelo.

Proxecto

2

3. A
 gora tócache a ti. Como te avaliarías neste proxecto?
Marca cun X de cor verde se o fixeches ben, de amarelo se podes mellorar ou de vermello se non o fixeches:

ESFORCEIME O SUFICIENTE?
TRABALLEI BEN NA CLASE?
MOSTREI INTERESE?
PARTICIPEI NAS DISTINTAS ACTIVIDADES?

Utilizaches a publicidade para expresar ideas?
Sabes interpretar datos de gráficos e táboas?
Comprendes as mensaxes das diferentes publicidades?
Expresaches mensaxes con diferentes técnicas e materiais?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

4. R
 evisa se conseguiches estes obxectivos propostos:
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Proxecto

3
O noso álbum de plantas

Gústache coleccionar? E a natureza? E aprender divertíndote? E coñecer cada vez máis e máis cousas? E os álbums? Todo isto encontraralo
neste proxecto.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Mediante unha dinámica de traballo cooperativo, os alumnos realizarán
un álbum de plantas no que coleccionarán follas de diferentes tipos debidamente identificadas e etiquetadas, acompañadas de debuxos nos
que destaquen a súa semellanza con formas xeométricas.
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Para levar a cabo esta tarefa, desenvolveranse coñecementos das áreas
de Ciencias Naturais, Lingua, Matemáticas, Música ou Educación Artística. As estacións, os tipos de árbores e plantas, as follas, as súas formas, e a música e o debuxo, conectaranse de xeito creativo. Tamén
adestrarán as habilidades comunicativas en todas as súas vertentes: a
expresión oral, escrita e aplicada ás novas tecnoloxías.
A realización deste proxecto será un interesante xeito de familiarizar os
nenos co método científico, xa que deberán investigar e recompilar información poñendo en xogo o pensamento crítico e creativo, así como
a práctica de habilidades comunicativas.
Este proxecto teno todo. Non o podes perder!

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:
O NOSO ÁLBUM DE PLANTAS

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

FÍOS CONDUTORES:
1. Como se relacionan as matemáticas e a natureza?
2. Por que as plantas son belas?
3. Para que nos serve ser bos observadores?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Desenvolver hábitos de traballo individual e de
equipo, de esforzo e de responsabilidade no
estudo, así como actitudes de confianza en si
mesmos, sentido crítico, iniciativa persoal, interese e
creatividade na aprendizaxe.

- Diferenza entre plantas do medio natural máis próximo.

- Desenvolver as competencias matemáticas básicas
e iniciarse na resolución de problemas que requiran
a realización de operacións elementais de cálculo,
coñecementos xeométricos e estimacións, así como
aplicalos ás situacións da vida cotiá.
- Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias
Naturais.

- Interese pola observación e o estudo das plantas.
- Asimilación do concepto de figuras planas e de medidas.
- Identificación de figuras planas en obxectos e ámbitos
cotiáns: triángulos, cuadriláteros, circunferencias, círculos e
cadrados.
- Produción de textos para comunicar coñecementos,
experiencias e necesidades.
- Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento
de comunicación e aprendizaxe: escoitar, recoller datos,
preguntar.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Utilizar diferentes representacións e expresións
artísticas.
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QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:
- Aproveita os recursos naturais do seu medio.
- Relaciona a forma das follas cos conceptos
xeométricos.
- Mide correctamente as follas utilizando a regra.
- Utiliza táboas de dobre entrada para organizar a
información.
Competencia lingüística:
- Describe a súa folla con claridade e precisión.
- Compón un poema a partir dalgún dos conceptos
traballados no proxecto.
Competencia dixital:
- Obtén información acerca da súa folla.
Competencia social e cívica:
- Consensúa as decisións de grupo cos seus
compañeiros.
- Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Expresa sentimentos xurdidos a partir da audición de
fragmentos musicais.
Competencia en aprender a aprender:
- Procesa a información recibida.
- Reflexiona e expresa conclusións sobre como foi o
seu proceso de aprendizaxe.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Achega ideas, materiais, informacións, etc. orixinais.

Tarefa 1: Traballo individual e cooperativo, destreza
de pensamento (comparar e contrastar).
Tarefa 2: Traballo individual e cooperativo, traballo de campo,
establecemento de conclusións mediante o consenso.
Tarefa 3: Traballo individual e cooperativo, toma de decisións
en grupo, escoita activa.
Tarefa 4: Autoavaliación.

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

- Recoñecer e clasificar as plantas máis
representativas do seu medio.

- Observa con interese as plantas do seu
arredor.

- Realizar observacións formulando,
previamente e durante estas, cuestións
que permitan obter información relevante.

- Observa, identifica, nomea e clasifica plantas
do seu medio.

- Utilizar a regra para medir segmentos en
centímetros.
- Descompoñer e reproducir en figuras
planas obxectos sinxelos.

- Observa, identifica, nomea e clasifica plantas
a partir de imaxes.
- Identifica figuras xeométricas no seu medio.
- Mide segmentos coa regra utilizando como
unidade de medida o centímetro.
- Identifica nun obxecto bidimensional formas
xeométricas simples.

- Escoitar activamente unha peza musical.

- Recoñece elementos do medio natural
nunha peza musical.

- Comprender mensaxes orais e analizalas
con sentido crítico.

- Mostra unha actitude de escoita activa.

- Producir textos con diferentes intencións
comunicativas con coherencia,
respectando a súa estrutura e aplicando as
regras ortográficas, coidando a caligrafía, a
orde e a presentación.

- Lenzo individual das
catro estacións.
- Actividade da árbore
sorrinte.
- Medicións en
centímetros.
- Montaxe do álbum
final e posible
preparación dun
mural.
- Diana avaliativa.
- Poema final.

- Comprende a información xeral a partir dun
discurso oral.
- Compón un poema adecuando a linguaxe ás
características do xénero e desenvolvendo a
súa capacidade creativa.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO

- Visita de expertos en bioloxía, familiares
que teñan coñecementos de bioloxía,
Consellería de Medio Ambiente, visita a un
xardín botánico, etc.

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

Que aspectos debo
manter?
- Aprendizaxe.

- Como vou minimizar as dificultades?

- Material escolar, cartolinas, rotuladores,
ceras, follas de árbores, etc.

- 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.
Que aspectos debo
mellorar?
- Temporalización.
- Materiais e recursos.
- Avaliación.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Identificar e diferenciar no medio
inmediato obxectos e espazos con formas
xeométricas.

FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO
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DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS COA SÚA CORRESPONDENCIA COA AVALIACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREFAS/ACTIVIDADES

Tarefa 1:

OBSERVAMOS PAISAXES
Lingua
Ciencias Naturais

Actividade 1

Lingua

Actividade 2

Educación Artística

Actividade 3

Ciencias Naturais

Actividade 1

Ciencias Naturais
Matemáticas

Actividade 2

Ciencias Naturais
Matemáticas

Actividade 3

Ciencias Naturais
Matemáticas

Actividade 4

Tarefa 2:

FOLLEAMOS

Tarefa 3:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

O NOSO ÁLBUM DE FOLLAS
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Ciencias Naturais
Matemáticas

Actividade 1

Ciencias Naturais

Actividade 2

Ciencias Naturais
Educación Artística

Actividade 3

Ciencias Naturais
Lingua
Educación Artística

Actividade 4

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

QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/ EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

- Observa e compara plantas a partir de imaxes.
- Acepta a diversidade de opinións dos seus compañeiros.
- Comprende información a partir dun discurso oral.
- Mostra unha actitude de escoita activa.

- Respostas á actividade 1.
- Ideas anotadas na actividade 2.
- Explicación da súa imaxe.
- Debuxo da actividade 3.

- Coida os detalles á hora de presentar os seus produtos.
- Achega ideas orixinais.

- Observa con interese as plantas do seu arredor.
- Obtén información acerca da súa folla.
- Achega ideas, materiais e informacións orixinais.
- Observa, identifica, nomea e clasifica plantas do seu medio.
- Mide segmentos coa regra utilizando como unidade de medida o
centímetro.
- Observa, identifica, diferencia e describe formas rectangulares,
triangulares e circulares utilizando un vocabulario básico.
- Identifica nun obxecto bidimensional formas xeométricas simples.
- Coida os detalles á hora de presentar os seus produtos.

- Follas recollidas.
- Nomes das plantas.
- Información anotada nos cadros.
- Medicións da actividade 1.
- Respostas á actividade 2.
- Conclusión final.
- Repostas ás actividades 3 e 4.
- Presentación dos debuxos.
- Utilización da regra na actividade
4.

- Procesa a información recibida antes de realizar propostas ao seu grupo
de traballo.
- Observa, identifica, nomea e clasifica plantas do seu medio.
- Describe a súa folla con claridade e precisión.
- Coida os detalles á hora de presentar os seus produtos.
- Achega ideas, materiais e informacións orixinais.

- Respostas á actividade 1.
- Debuxo da folla.
- Observación directa.
- Descrición escrita.
- Táboa de rexistro.
- Álbum rematado.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Observa, identifica, nomea e clasifica plantas do seu medio.
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O noso álbum de plantas

Que imos aprender?
Como se relacionan as
matemáticas e a natureza?
Por que as plantas son belas?
Para que nos serve ser bos observadores?
Situación
Hoxe, na clase de Educación Física, vimos que o patio se transformara
por completo. Os compañeiros de segundo de Primaria están a
encher as árbores que perderan as súas follas durante o outono
con formas matemáticas (triángulos, óvalos, rectángulos, etc.).

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

O profesor subiu a unha escaleira e cada grupo vai dándolle formas
con distintas cores para ir pegándoas nas ramas. Ao final da clase,
deixaran as árbores preciosas e o patio quedou moi ben decorado.
Que estarán a estudar? Para que fixeron isto? A verdade é que non
o sabemos, pero estamos todos intrigados...
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Observaremos as características da natureza que nos
rodea.
Diferenciaremos as árbores segundo os seus tipos de
folla.
Relacionaremos as formas xeométricas coas das follas
das árbores.
Elaboraremos un álbum de follas.

Proxecto

3

Antes de empezar... pensa individualmente
As catro estacións
Vivaldi foi un compositor veneciano que viviu hai moito tempo.
Compuxo máis de 750 obras. Unha das máis coñecidas foi a
que dedicou ás catro estacións.

Escoita

Primavera

Verán

Outono

Inverno
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Na casa, pídelles aos teus pais ou algún maior que che axude
a buscar en Internet fragmentos de As catro estacións,
de Vivaldi. Debes poñer moita atención á música para
descubrir que está a suceder en cada momento. Mentres
escoitas cada estación, escribe no recadro aquilo que
che vai suxerindo a música:
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O noso álbum de plantas

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Debuxa neste lenzo a túa estación favorita:
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Proxecto

3

Tomamos decisións xuntos
Busca tres compañeiros para formar un equipo. Cada un
deberá ter unha estación diferente:
O noso equipo está formado por:
NOME COMPAÑEIRO 1

NOME COMPAÑEIRO 2

NOME COMPAÑEIRO 3

O MEU NOME

•Que nome lle ides poñer ao voso equipo?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Escribide un lema que reflicta as fortalezas que tedes como
equipo. Podedes acompañalo cun debuxo:
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O noso álbum de plantas

Preparados?
• Cóntalles aos teus compañeiros por que elixiches a túa estación: Que é o que máis che gusta? Coméntalles calquera
outra cousa que consideres importante.
• Cando che toque escoitar, toma nota do que di cada compañeiro respondendo estas preguntas:
COMPAÑEIRO 1
Que é o que máis che gustou?

Que aprendiches novo?

COMPAÑEIRO 2
Que é o que máis che gustou?

Que aprendiches novo?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

COMPAÑEIRO 3
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Que é o que máis che gustou?

Que aprendiches novo?

Proxecto

3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Compoñede un cadro entre os catro membros do grupo
que represente as catro estacións do ano. Prepara aquí o
teu bosquexo:
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O noso álbum de plantas

Mans á obra
Tarefa 1: Observamos paisaxes
Actividade 1
Observa as seguintes imaxes:
A

B

• Nomea dúas cousas que ves na imaxe A e dúas na imaxe B:
A

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• En que se diferencian estas imaxes?
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Diferenzas:

B

Proxecto

3

Actividade 2
Elixe a imaxe que che parece máis bonita. Por que elixiches
esa? Despois, escribe que pensan os teus compañeiros.
IMAXE ELIXIDA

PORQUE...

Compañeiro 1

Compañeiro 2

Compañeiro 3

Eu

Actividade 3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Axúdalle a esta árbore a sorrir debuxando o que lle falta:
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O noso álbum de plantas

Mans á obra
Tarefa 2: Folleamos
Actividade 1
Recolle nos parques do teu arredor un mínimo de tres follas
de diferentes cores e formas, e debúxaas:

Debuxo da folla
Folla 2

Folla 1

Folla 3

Actividade 2
Ordena as follas de menor a maior.
Completa a táboa axudándote dunha regra:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

FOLLA 1
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Nome da planta
Tipo de folla
(perenne ou caduca)
Tamaño (cm)

FOLLA 2

FOLLA 3

Proxecto

3

Actividade 3
Debuxa unha folla diferente dentro de cada unha das formas
xeométricas:

Actividade 4
Usa a regra!

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

 ebuxa a forma xeométrica axeitada arredor das seguinte
D
follas e escribe o seu nome debaixo:
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O noso álbum de plantas

Mans á obra
Tarefa 3: O noso álbum de follas
Actividade 1
Un mundo de cambios.
Xa estamos preparados para facer o noso álbum de follas.
Descubride que follas tedes para o álbum:
PERENNES

TRIANGULAR

CADUCAS

CIRCULAR

RECTANGULAR

OUTRAS FORMAS

Actividade 2
Distribuímos as tarefas.
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Coa axuda da táboa, decidide que folla fará cada un dos
membros do grupo para que non se repitan:
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MEMBRO DO GRUPO
Compañeiro 1
Compañeiro 2
Compañeiro 3
Eu

NOME DA FOLLA

Proxecto

3

Actividade 3
Divide unha cartolina en horizontal en dúas partes. Pega na
dereita a túa folla elixida para o álbum. Debuxa a súa forma
xeométrica e etiqueta as súas partes. Logo, na parte esquerda
da cartolina debuxa a folla do mesmo tamaño. Unha vez
rematada, fai unha fotografía e pégaa aquí:

Actividade 4

Xuntade as vosas follas do álbum. Podedes preparar un mural para
ensinarlle ao resto da clase todo o que aprendestes.
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Agora é o momento de describir a túa folla, pero quizais os
teus compañeiros poidan axudarche. Cada un debe describir
a súa folla e os demais terán que engadir unha cousa máis á
súa descrición. Despois, escribe a túa descrición nestas liñas:
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O noso álbum de plantas

Conseguímolo!
1. Escribe dúas preguntas que che gustaría facerlle ao resto
de compañeiros da clase sobre outras plantas ou follas
que vós non tedes:
1. 

2. 

Investiguei
en profundidade?

or Coi
to de
gr i
af a
ía
?

Fixen ben a
letra?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

en
tiv za ?
an pe as
M lim ref
a s ta

ei
gu ial
he ter llo
Ac ma aba rio?
o tr sa
ou ece
n
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Colaborei en
tarefas grupais?

na

C
pr co um
og s p p
ra ra rín
m zo
ad s
os
?

2. Completa a seguinte diana:

Realicei todas
as actividades?

Proxecto

2

3. P
 ara rematar:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Compón un pequeno poema con algún dos conceptos que traballaches neste proxecto (follas, árbores, formas, etc.). Deixa voar
a túa imaxinación e sorprende os teus compañeiros:
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