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Artistas do pasado

Internámonos nunha aventura que fomenta o desenvolvemento artístico dos alumnos. Acabarán dicindo aquilo de «Mamá, quero ser artista!»?
O produto final deste proxecto —a organización dun pase de modelos
«histórico»- entronca con aprendizaxes tan fundamentais como a concepción da historia, a expresión de ideas, o desenvolvemento da creatividade ou o uso das novas tecnoloxías.
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Propoñemos que a situación de partida sexa unha visita —virtual ou
real— a un depósito arqueolóxico ou a un museo. O diálogo enriquecido do vivido permitirá que os alumnos afonden no sentido da historia e
se sintan implicados nela.
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Os estudantes deberán preparar un desfile de modelos no que os
equipos participantes reconstruirán a indumentaria da época histórica
que elixan. Para a súa realización, aplicarán coñecementos de distintas áreas. Aínda que as Ciencias Sociais terán un papel protagonista,
tamén intervirán a creación artística, a comprensión lectora, a expresión
oral e escrita, a creación de debuxos e gráficos, e distintas habilidades
tecnolóxicas. Así mesmo, practicarán as habilidades emprendedoras
distribuíndo roles, recompilando información e planificando estratexias.
Queremos que entren en contacto coa área de Sociais dun xeito divertido e dinámico, e que se sintan intérpretes e protagonistas da historia.
Non podemos perder esta oportunidade de viaxar no tempo.
Ánimo!

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 gupais 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 ao longo deste.

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:

ARTISTAS DO PASADO

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

FÍOS CONDUTORES:
1. Como imaxinamos a vida a partir dunha imaxe?
2. En todas as épocas da historia se viviu igual?
3. Como pintamos o futuro?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Desenvolver hábitos de traballo individual e grupal,
sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese
e creatividade.

- Utilización de estratexias para potenciar a cohesión
do grupo e o traballo cooperativo.

- Coñecer e utilizar de xeito adecuado a lingua galega
como medio para desenvolver a competencia
comunicativa.

- Asimilación de conceptos temporais básicos.

- Coñecer os aspectos fundamentais da historia
e a cultura.

- Busca das fontes da historia e a súa clasificación.
- Cambios nunha localidade ao longo da historia.
- Representación bidimensional do volume.

- Utilizar diferentes representacións e expresións
artísticas e iniciarse na construción de propostas
visuais e audiovisuais.

- Produción de textos para comunicar coñecementos,
experiencias e necesidades.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:

Tarefa 1: Traballo individual e cooperativo.

- Representar de forma bidimensional o volume.

Tarefa 2: Traballo individual e cooperativo.

Competencia lingüística:

Tarefa 3: Que é máis importante? Valoración e comparación
dos tipos de descubrimentos.

Competencia dixital:
- Manexar ferramentas dixitais para a construción de
coñecemento.
Competencia social e cívica:
- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións
e ideas.
Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do
patrimonio cultural.
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Estudo das idades da historia.

- Iniciarse na utilización da tecnoloxías da información
e a comunicación.

- Expresar oralmente e por escrito, de xeito ordenado
e claro, calquera tipo de información.
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- Planificación e xestión de proxectos.

- Expresar sentimentos e emocións desde códigos
artísticos.
Competencia en aprender a aprender:
- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.

- Evolución da pintura segundo as épocas históricas.

- Desenvolvemento de estratexias para utilizar a linguaxe oral
como instrumento de comunicación e aprendizaxe.

Tarefa 4: Traballo de campo individual.

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-R
 ealizar traballos e presentacións a nivel
individual e grupal que impliquen a busca,
selección e organización
de textos de carácter social, xeográfico
ou histórico.

- Realiza traballos e presentacións a nivel
individual e grupal que implican a busca,
selección e organización de textos de
carácter xeográfico, social e histórico.

-A
 dquirir o concepto de historia, coñecer
as idades en que se divide e identificar as
fontes históricas.
- Identificar cambios sinxelos que se
producen nunha localidade
ao longo do tempo.
-D
 esenvolver a curiosidade por coñecer as
formas de vida humana no pasado.
-V
 alorar a importancia dos restos
arqueolóxicos para o coñecemento
da historia.
-R
 ealizar dramatizacións a través de xestos
e vestimenta.
-E
 laborar e producir textos orais
estructurados e adecuados a diferentes
situacións comunicativas.

- Define os tempos pasado, presente
e futuro.
- Describe sucesos asociados aos tempos
pasado, presente e futuro.
- Localiza no tempo e no espazo feitos do
pasado.
- Explica que é a historia, nomea as súas
idades e ordénaas cronoloxicamente.
- Describe e compara imaxes de distintos
momentos históricos.

- Recompilación de
datos dunha época
histórica.
- Descrición dun
disfrace.
- Evidencias históricas
da contorna.
- Cadro «Outro futuro é
posible».
- Diana de
autoavaliación.
- Lista de
agradecementos.

- Ordena temporalmente e describe de forma
sinxela a evolución de aspectos da vida
nunha localidade ao longo do tempo.
- Mostra curiosidade por coñecer as distintas
formas de vida do pasado.
- Utiliza a lingua oral e escrita como forma
de comunicación.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

-V
 isita de expertos en historia e/ou arte
á aula, pais que teñan coñecementos de
historia da arte, visita a un museo, etc.

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

-M
 aterial escolar, acceso a Internet, teas,
disfraces, etc.

- 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.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

-U
 tilizar nocións e unidades temporais
básicas (pasado, presente e futuro).

FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO
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Colexio Curso .......................................................................................................................

DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS COA SÚA CORRESPONDENCIA COA AVALIACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREFAS/ACTIVIDADES

Tarefa 1:

SE OS CADROS FALASEN...

Ciencias Sociais
Lingua

Actividade 1

Ciencias Sociais
Lingua

Actividade 2

Tarefa 2:

MODELOS HISTÓRICOS

Lingua

Actividade 1

Ciencias Sociais
Lingua

Actividade 2

Lingua

Actividade 3

Tarefa 3:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

PINTAMOS O FUTURO
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Ciencias Sociais
Educación Plástica

Actividade 1

Ciencias Sociais
Lingua
Educación Artística

Actividade 2

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

QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

- Utiliza os medios tecnolóxicos para recompilar información.
- Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a
busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, social
e histórico.
- Localiza no tempo e no espazo feitos do pasado.

- Respostas á actividade 1.
- Datos recompilados na folla.

- Explica que é a historia, nomea as súas idades e ordénaas cronoloxicamente.
- Elabora con corrección ortográfica e gramatical as tarefas escritas.
- Define os tempos pasado, presente e futuro, e sitúa acontecementos neles.
- Utiliza a lingua oral como forma de comunicación cos demais e de expresión
das súas ideas e sentimentos.
- Escoita os seus compañeiros.
- Recoñece a orde do discurso e coñece os medios que facilitan a comunicación.
- Respecta e aplica as normas socio-comunicativas: quenda de palabra,
participación activa e escoita, normas de cortesía, etc.

- Observación directa e táboa de
rexistro.
- Preguntas formuladas.
- Respostas anotadas.

- Describe con claridade e precisión un pase de modelos.
- Utiliza a lingua oral como forma de comunicación cos demais e expresión das
súas ideas e sentimentos.
- Consensúa as decisións de grupo cos seus compañeiros a partir da achega de
ideas diversas.

- Descrición.
- Presentación de ideas.

- Utiliza os medios tecnolóxicos para recompilar información e materiais diversos.
- Describe sucesos asociados aos tempos pasado, presente e futuro.
- Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e
mostra habilidades para a resolución pacífica de conflitos.
- Utiliza a lingua oral como forma de comunicación cos demais e expresión das
súas ideas e sentimentos.

- Música elixida.

- Respostas ás preguntas.

- Define os tempos pasado, presente e futuro.
- Identifica e nomea elementos importantes e diferenciadores na evolución da
súa localidade ao longo do tempo.

- Respostas ás preguntas.

- Formula posibilidades de futuro a partir da análise do pasado.
- Sinala con rigor aquilo que lle gusta ou lle desgusta da actualidade.
- Identifica e nomea elementos importantes e diferenciadores na evolución ao
longo do tempo.
- Formula posibilidades de futuro a partir da análise do pasado.
- Expresa ideas e sentimentos por medio de códigos artísticos.

- Respostas ás preguntas.
- Cadro «Outro mundo é posible».

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Utiliza os medios tecnolóxicos para recompilar información e materiais diversos.
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Artistas do pasado

Que imos aprender?
Como imaxinamos a vida a partir
dunha imaxe?
En todas as épocas da historia se
viviu igual?
Como pintamos o futuro?
Situación
Os alumnos de terceiro visitaron as ruínas dunha cidade romana e sorprendéronse polo ben que se conservan moitas cousas. Unha guía acompañounos
na visita. Era incrible cantas cousas sabía de como e para que se utilizaban os
distintos lugares.
Un alumno preguntoulle como podía saber todo iso se ela non viviu nesa
época. A guía contestou que era historiadora e que, grazas aos restos que
cada civilización deixou ao seu paso, hoxe en día podemos saber todos os
detalles de como vivían.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

A historia é a disciplina que analiza e organiza todos eses restos. Coñecela
axudaranos a tomar boas decisións no presente e no futuro.
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Neste proxecto converterémonos en historiadores para investigar sobre cada
unha das idades en que se divide a historia.
Decidiremos que idade da historia queremos investigar.
Recompilaremos e compartiremos datos de cada época.
Organizaremos un pase de modelos históricos.
Imaxinaremos o futuro.

Proxecto
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Antes de empezar... pensa individualmente
Sitúome ante a historia

Por que é importante estudar historia?

Que é o que máis che gustaría saber do pasado? Por que?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Comparte as túas respostas cun compañeiro de clase. Cando rematedes, unídevos a outra parella, compartide as vosas repostas e elixide un
voceiro que as resuma para o resto da clase. Apunta aquí as ideas máis
importantes:
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Artistas do pasado

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...
Estas imaxes representan a forma de vida das sociedades en cada unha
das idades da historia. Anota no cadro que ves e que te preguntas sobre o que estás a ver:
PREHISTORIA

Vexo:

Pregúntome:

IDADE ANTIGA

Vexo:

Pregúntome:

IDADE MEDIA

Vexo:

Pregúntome:

IDADE MODERNA

Vexo:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Pregúntome:
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IDADE CONTEMPORÁNEA

Vexo:

Pregúntome:

Proxecto
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Tomamos decisións xuntos
Elixe unha das imaxes anteriores e busca os compañeiros que
elixisen a mesma ca ti. A clase deberá quedar distribuída en grupos
que abrangan todas os períodos. Polo tanto, o teu profesor diravos a
distribución final de equipos.
Elixo a foto da
Os meus compañeiros de viaxe serán:
Compañeiro 1:
Compañeiro 2:
Compañeiro 3:
Compañeiro 4:
Compañeiro 5:

Que é o que máis che gusta da época que elixistes? Por que?
Gústame...

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Porque...
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Artistas do pasado

Preparados?
Cada grupo vai facer unha reconstrución da época elixida. Debedes preparar disfraces e un decorado para facer
unha foto imitando a imaxe orixinal. Que materiais necesitamos?
Lista de materiais
✔

✔

✔

✔

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Como facemos o decorado? Con témperas, ceras...? Realiza un
bosquexo e compárteo cos teus compañeiros:
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Proxecto
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Planificamos
Imos facer o noso decorado imitando a imaxe da nosa idade histórica.
Unha vez feita a montaxe, facede unha foto e pegádea aquí xunto á
imaxe real:

En que se parecen e en que se diferencian as imaxes?

3 semellanzas

Compara as semellanzas e as diferenzas que encontraches coas do resto de membros do teu equipo. Que conclusión sacas?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

3 diferenzas
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Artistas do pasado

Mans á obra
Tarefa 1: Se os cadros falasen...
Actividade 1
Para aprender cousas sobre a vosa idade histórica debedes buscar información en enciclopedias, libros de texto ou Internet. Completa a seguinte táboa:
ÉPOCA:
Cando empezou
e cando rematou?

Relixión:
Algunha referencia
importante sobre
a relixión e a arte.

Como era
a sociedade?

Que comían?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Cales foron algúns
inventos importantes
da
época?
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Como eran as súas
casas?

Algún outro dato
interesante?

Arte:

Proxecto

1

Actividade 2
Preparamos unha entrevista a un personaxe doutra época.
Prepara dúas preguntas para cada personaxe e anota as súas respostas.
Todos ides ser entrevistadores e entrevistados:
RESPOSTAS

PREGUNTAS

RESPOSTAS

PREGUNTAS

RESPOSTAS

PREGUNTAS

RESPOSTAS

PREGUNTAS

RESPOSTAS

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Idade Contemporánea

Idade Moderna

Idade Media

Idade Antiga

Prehistoria

PREGUNTAS
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Artistas do pasado

Mans á obra
Tarefa 2: Modelos históricos
Actividade 1
• Imos organizar un pase de modelos da nosa idade histórica. Cando
os modelos do noso equipo desfilen, realizaremos unha descrición da
súa roupa e contaremos algúns datos históricos estudados nas actividades anteriores.
Describe o teu disfrace:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Lelles aos teus compañeiros de equipo a descrición e anota as ideas
que che parecen importantes. Despois, redactade en grupo a descrición que acompañará o desfile:
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Proxecto

1

Actividade 2
Preparamos o pase de modelos.
Nas pasarelas de moda é fundamental facer
unha boa elección da música. Que música elixirían na vosa época? Buscade unha para acompañar o pase de modelos.
A música que acompañará o noso desfile será:

Actividade 3
Despois do desfile...
• Que disfrace che gustou máis? Por que?

• Que disfrace estaba mellor caracterizado? Por que?

• Que aprendiches de cada unha das idades da historia?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Que disfrace estaba mellor descrito? Por que?
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Artistas do pasado

Mans á obra
Tarefa 3: Pintamos o futuro
Actividade 1
Busca no teu barrio ou cidade evidencias de épocas pasadas (restos
arqueolóxicos, estatuas, edificios, etc.). Debúxaas e responde as
seguintes preguntas:
Que é?

Época histórica:

Onde se encontra?

Que é?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Época histórica:
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Onde se encontra?

Proxecto

1

Actividade 2
Imos imaxinar un futuro ideal.
•C
 omo che gustaría que fose o mundo dos teus tataranetos? Pode que
eles vivan outra idade histórica diferente da nosa.
• Que te gustaría manter da nosa idade histórica actual?

• Que te gustaría eliminar da nosa idade histórica actual?

• Debuxa o teu cadro do futuro:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Outro mundo é posible!
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Artistas do pasado

Conseguímolo!
1. Enche a seguinte diana de autoavaliación:

l
ia
er o?
at ri
m sa
o ce
ei ne
gu llo
he ba
Ac tra
ou

or Coi
to de
gr i a
af
ía
?

Teño coidado
coa caligrafía?

Investiguei
en profundidade?

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

Cu
m
pr prí
og n
ra cos
m p
ad r a
os zo
? s

Colaborei en
tarefas grupais?

Realicei todas as
actividades?

Reflexiona...

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Para que serve saber cousas sobre a historia?
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• Que che custou máis entender? Que fixeches para acabar entendéndoo?

• Que é o que máis che gustou facer? Por que?

Proxecto

1

2. V
 alora o traballo do equipo:
• Que compañeiros che axudaron máis? Por que?

• Axudaches a alguén?

• Que poderías ter feito mellor?

3. M
 oito que agradecer! Escribe dez cousas polas que esteas agradecido aos homes e mulleres que nos precederon na historia.

1. 
2. 
3. 
4. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

5. 
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Proxecto

2
Afundímonos?

Nesta ocasión, imos traballar un proxecto que pretende resolver un importante problema xerado polos cambios climáticos do noso planeta.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

A tarefa que se propón é ambiciosa: salvar a Terra de ser anegada polo
desxeo dos casquetes polares. Como? Organizando unha campaña de
concienciación social e propoñendo solucións.
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Este proxecto ten a súa principal finalidade educativa nas Ciencias
Naturais, así como nas habilidades matemáticas e comunicativas, e nos
valores de solidariedade, cooperación e conciencia ecolóxica. Durante o desenvolvemento das tarefas, os estudantes traballarán cooperativamente e necesitarán poñer en práctica coñecementos de diferentes áreas, como o clima, os fenómenos meteorolóxicos, o quentamento
global, operacións de cálculo, comprensión lectora, redacción de textos ou creación de debuxos e gráficos. Tamén terán que manexar habilidades lingüísticas e comunicativas, así como vocabulario científico.
Finalmente, poñerán en xogo as súas habilidades emprendedoras buscando información, planificando estratexias, definindo roles e elixindo
o mellor xeito de enfocar a súa campaña.
Con este proxecto os alumnos entrarán en contacto cos seus propios
sentimentos sobre o respecto á natureza, a conciencia ecolóxica e a
responsabilidade ambiental porque poderán sentirse implicados positivamente nun problema de escala planetaria.
Apetécevos ser grandes heroes e salvar a Terra? A traballar!

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 ao longo deste.

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:

AFUNDÍMONOS?

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

FÍOS CONDUTORES:
1. Por que está a subir o nivel do mar?
2. Como podemos convencer os demais para que coiden a Terra?
3. Que podemos facer para resolver xuntos este problema?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Investigar e afondar nas causas da suba do nivel do
mar.

- Estudo do impacto ambiental da acción do home.

- Manexar datos reais sobre o quentamento global e a
suba do nivel do mar.

- Investigación sobre o cambio climático e as súas
consecuencias.

- Construír coñecemento desde a información obtida
por distintas canles e o traballo en equipo.

- Lectura comprensiva de textos.
- Escritura de textos breves con intención comunicativa
utilizando as normas lingüísticas.
- Comparación de números racionais.

- Aplicar o coñecemento sobre os números e as súas
operacións para a interpretación de información.

- Realización de operacións aritméticas básicas.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:

Preparación:

- Elaborar hipóteses de traballo desde a observación
dos datos.

- Presentación do problema, obxectivos de aprendizaxe e
identificación de ideas previas mediante unha rutina de
pensamento.

Competencia lingüística:
- Representar a información utilizando distintas canles.
Competencia dixital:
- Identificar as fontes de información.
Competencia social e cívica:
- Respectar as normas de funcionamento grupal.
Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Coidar o sentido estético dos traballos realizados.
Competencia en aprender a aprender:
- Identificar os pasos necesarios para resolver un
problema.
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Investigación sobre a contaminación e o coidado da natureza.

- Coñecer como impacta a acción do home no
quentamento global.

- Aplicar estratexias de comprensión lectora e
produción de textos propios con corrección
lingüística.
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- Coñecemento da suba do nivel do mar: causas
e predicións.

Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Realizar achegas na busca de solucións ao problema.

- Creación do equipo e elaboración en grupo de normas
de funcionamento acompañadas dun contrato persoal de
colaboración co grupo.
- Ideas sobre o que se coñece do problema. Adestramento
do pensamento crítico mediante a análise da veracidade das
informacións achegadas polo grupo.
Investigadores en marcha:
- Análise da información recollida e valoración sobre a
fiabilidade das fontes empregadas.
- Adestramento de pensamento causal mediante a busca de
argumentos para dar razón dunha situación real.
Á caza de solucións:
- Ideas individuais para resolver o problema e estratexias para
a xénese de posibilidades adestrando o pensamento creativo.
- Análise crítica das posibles solucións seleccionadas
anticipando consecuencias positivas e negativas.
Salvemos a Terra entre todos:
- Decisión grupal sobre a solución e a súa presentación.
- Planificación e desenvolvemento da elaboración da solución
ao problema.

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

- Coñecer comportamentos individuais
e colectivos para utilizar de forma
responsable os recursos naturais.

-O
 bserva e identifica as prácticas que
producen residuos, contaminan e
posúen impacto ambiental.

- Diferenciar entre os elementos
naturais e os elementos que construíu
o home no seu medio máis próximo,
valorando o impacto dalgunhas
actividades humanas sobre o medio.

- Explica a utilidade e o aproveitamento
que o home fai dos recursos naturais
próximos.

- Concentrarse en entender e
interpretar o significado dos textos
lidos.

- Identifica as posibles causas da
contaminación do aire e da auga,
e toma conciencia da necesidade
da súa conservación para as futuras
xeracións.

- Aplicar un proceso de escritura na
produción de textos de acordo con
modelos sinxelos.
- Realizar cálculos numéricos básicos
coas operacións de suma, resta e
multiplicación.

-D
 esenvolve actitudes positivas fronte
a problemas ambientais.

-P
 lanifica os escritos de acordo coas
normas establecidas nos modelos.
-E
 mprega diferentes tipos de números
en contextos reais, establecendo
equivalencias entre eles.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS PARA O
PORTFOLIO DO PROXECTO
- Ferramentas de avaliación para
valorar o produto final.
- Rexistro de aprendizaxes sobre
busca de información e autonomía
no proceso.
- Avaliación do coñecemento
adquirido para organizar os pasos
de resolución dun problema.
- Avaliación da aprendizaxe
individual sobre o contido.
- Coñecementos previos
individuais.
- Conclusións persoais en cada
tarefa.
- Produto final.
- Compromiso final individual.

-R
 ealiza operacións de suma, resta e
multiplicación utilizando os algoritmos
correspondentes.

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

- Visita de expertos en medio
ambiente, xestión de residuos,
etc.; visitas a lugares con perigo de
contaminación, ao mar, se está preto.

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

- Material escolar, acceso a Internet,
revistas científicas con datos relativos
aos temas tratados, etc.

-Q
 ue necesidades individuais prevexo
no desenvolvemento da unidade?

-C
 omo vou minimizar as dificultades?

-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:

INVESTIGADORES EN MARCHA
Ciencias Naturais

Actividade 1

Matemáticas

Actividade 2

Ciencias Naturais

Actividade 3

Tarefa 3:

Á CAZA DE SOLUCIÓNS
Ciencias Naturais

Actividades 1, 2, 3 e 4

Tarefa 4:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

SALVEMOS A TERRA ENTRE TODOS
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Ciencias Naturais

Actividades 1 e 2

Lingua

Actividades 3 e 4

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

QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/EVIDENCIAS PARA
O PORTFOLIO

- Explica a utilidade e o aproveitamento que o home fai dos recursos naturais
próximos.
- Identifica as posibles causas da contaminación do aire e da auga, e toma
conciencia da necesidade da súa conservación para as futuras xeracións.
- Esfórzase por comprender e interpretar as diferentes lecturas.
- Emprega diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo
equivalencias entre eles.
- Realiza operacións de suma, resta e multiplicación con números decimais
utilizando os algoritmos correspondentes.

- Avaliación do traballo grupal.
- Rexistro da busca de información e
análise das fontes.

- Elabora hipótese de traballo desde a observación dos datos.
- Identifica as fontes de información.
- Respecta as normas de funcionamento grupal.

- Desenvolve actitudes positivas fronte a problemas ambientais.
- Recoñece os efectos positivos e negativos das actuacións humanas no medio
natural e expresa, de xeito sinxelo, a súa opinión.
- Planifica os escritos de acordo coas normas establecidas nos modelos.
- Elabora hipótese de traballo desde a observación dos datos.
- Representa a información por distintas canles.
- Respecta as normas do funcionamento grupal.
- Coida o sentido estético dos traballos realizados.

- Observación da aula.
- Avaliación do traballo grupal.
- Rexistro dos pasos que cómpre
seguir para resolver un problema.

- Avaliación do traballo final.
- Observación da aula.
- Rúbrica do traballo en grupo.
- Conclusións persoais.
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- Elabora hipóteses de traballo desde a observación dos datos.
- Respecta as normas de funcionamento grupal.
- Identifica os pasos necesarios para resolver un problema.
- Realiza achegas na busca de solucións ao problema.
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Afundímonos?

Que imos aprender?
Por que está a subir o nivel do mar?
Como podemos convencer os demais
para que coiden a Terra?
Que podemos facer para resolver
xuntos este problema?
Situación

Sabías que algunhas zonas da Terra teñen xeo e neve durante todo o ano?
Cando este xeo se vai desfacendo, o nivel do mar sobe.
Dende hai miles de anos, o nivel do mar vai subindo pouco a pouco. Pero nas
últimas décadas, os científicos detectaron que cada ano sobe máis do que
subira o anterior e, polo tanto, é difícil dicir que vai pasar no futuro. O que si
saben é que unha suba moi alta pode poñer en perigo a riqueza das costas (a
pesca, o turismo, etc.) e algunhas zonas poboadas poderían inundarse.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Temos un reto: que podemos facer para solucionar este problema?

30

Investigaremos por que está a subir tanto o nivel do mar
e se o home tivo algo que ver con iso.
 anexaremos distintas informacións e contaremos coas
M
nosas propias palabras o que aprendemos.
 raballaremos con outros compañeiros para aprender
T
xuntos.
 tilizaremos o que sabemos de números e operacións
U
para entender mellor as informacións.

Proxecto

2

Antes de empezar... pensa individualmente
Dise, cóntase, coméntase...
Oíches ou viches algunha información sobre o problema que
che presentamos? Escribe na seguinte táboa que sabes sobre
cada tema e onde ou a quen oíches falar del:
O QUE SEI

ONDE OU A QUEN OÍN

Os homes non coidan
a Terra

Cada vez vai máis calor na
Terra

Zonas da Terra onde
sempre hai neve ou xeo

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Que che gustaría aprender sobre este tema? Formula tres preguntas:
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Afundímonos?

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...
Imos traballar en grupo. Primeiro formaredes equipos con
tres compañeiros e elixiredes un nome.
O noso equipo chamarase:

Que cousas fas ben cando traballas en equipo?

Que tes que mellorar cando traballas en equipo?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Que cres que hai que facer para que un equipo funcione ben?
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Proxecto
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Tomamos decisións xuntos
Que cousas podedes facer para que o voso equipo funcione? Escribe
as vosas normas de funcionamento:

Redacta unha carta aos teus compañeiros de grupo dicíndolles cal vai
ser a túa responsabilidade dentro do equipo:

Asinado:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Queridos membros do equipo:
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Afundímonos?

Preparados?
Imos ler xuntos outra vez o problema que nos presentan.
Por que temos un problema? (Escríbeo coas túas palabras):

Que sabes sobre a suba do mar e os problemas que presentan na primeira páxina?
1. 

2. 

3. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Engade as ideas que achegaron os teus compañeiros de equipo e ti
non tiñas:
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Planificamos
Escribe en verde as cousas da lista anterior que saibas que son certas
e en vermello aquelas que non saibas se o son. Por que sabes que son
certas? E por que dubidas?
Porque:

Porque:

Que necesitamos saber para poder solucionar este problema? Despois
de comparar as respostas dos teus compañeiros, debedes elixir tres
cousas importantes que necesitariamos investigar para poder solucionar o problema:

Fontes de información

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Cada compañeiro debe elixir un dos puntos anteriores e buscar información pola súa conta. Trae a información e escribe o sitio onde a encontraches:
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Afundímonos?

Mans á obra
Tarefa 1: Investigadores en marcha
Actividade 1
Analizade a información que trouxestes:
QUE DESCUBRISTES?

DE ONDE A
OBTIVESTES?

É SEGURA?

(Pinta de verde esta
casa se cres que si e de
amarelo se cres que non)

POR QUE É SEGURA ESA
INFORMACIÓN?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Revisade toda a información que encontrastes e escribe algo novo
que aprendeses:
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• Preguntádelle ao voso profesor se tedes que buscar algunha outra
información e onde podedes encontrala. Anótao aquí:

Proxecto
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Actividade 2
O nivel do mar aumentou aproximadamente 2 milímetros
cada ano desde 1901 ata 2010. Non obstante, desde 1993
ata 2010 subiu aproximadamente 3 milímetros cada ano.

Cantos anos pasaron desde 1901 ata 2010?

Cantos milímetros subiu o nivel
do mar desde 1901 ata 2010?

Cantos anos pasaron desde 1993 ata 2010

Cantos milímetros subiu o nivel
do mar desde 1993 ata 2010?

Que cres que pasará entre 2010 e 2017? Escribe o que pensaches
e compárteo logo cos teus compañeiros:

Actividade 3
Analiza toda a información que conseguistes:

• Que importancia ten o que fai o home nesta suba?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Por que cres que está a subir o nivel do mar?

37

Afundímonos?

Mans á obra
Tarefa 2: Á caza de solucións
Actividade 1
Imos pensar como solucionar o problema!
Como podemos facelo? Escribe todo o que se che ocorra sen falar cos
teus compañeiros:

Actividade 2
Organizamos as nosas ideas

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Imaxina que as metemos nunha caixa: debemos elixir unha cor para
cada caixa para que sexa máis doado recordar como as organizamos.
Por exemplo, todas as ideas que teñan que ver co aforro de recursos
naturais poden ir a unha caixa de cor azul:
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Actividade 3
De todas as posibles solucións que escribistes, decidide en grupo cales son as tres que vos gustan máis:
1. 
2. 
3. 

Actividade 4
Imaxinamos o futuro
Que pasaría se elixísemos cada unha das solucións que escribiches na
actividade anterior? Escribe primeiro ti só e logo completa co que pensaron os teus compañeiros do grupo.
COUSAS NEGATIVAS DESTA SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

COUSAS POSITIVAS DESTA SOLUCIÓN

1.

3.

• Elixide unha solución ao problema. Cal foi a elixida? Por que?
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2.

39

Afundímonos?

Mans á obra
Tarefa 3: Salvemos a Terra entre todos
Actividade 1
Buscamos solucións
Queremos que todo o mundo saiba que imos facer para solucionar este
problema: que faremos nós e que poden facer eles.
Por que é importante que todos fagamos algo?

Que podemos facer nós?

Como podemos convencer os demais de que é importante facer algo?

Actividade 2
Da solución que eliximos no equipo, escribe que accións tedes que
facer para poder levala a cabo:
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1. 
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2. 

3. 

Debedes poñer en común as distintas accións para definir xuntos que
necesitades facer.

Proxecto
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Actividade 3
Que sería importante contarlle á xente sobre o que coñecedes sobre este tema?
Decidide no grupo que queredes contar:
Eliximos:

Como o contamos?
Podedes preparar un mural, unha canción, un folleto, etc. Discutide no grupo
como o ides facer.

Porque:

Actividade 4
Organizámonos
• Que necesitades para elaborar o voso traballo?

• A quen ides pedir axuda?

TRABALLO COMPAÑEIRO 1

TRABALLO COMPAÑEIRO 2

O MEU TRABALLO

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Como ides repartir o traballo?
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Afundímonos?

Conseguímolo!
1. Imos avaliar como saíu o traballo final. Escribe unha
cousa que saíse ben e outra que creas que hai que
mellorar:
SAÍU BEN

HAI QUE MELLORAR

Cando estabamos a pensar
como facelo, tiñamos todo o
material
e sabiamos que facer.
Mentres elaborabamos o
traballo, organizámonos ben
e deunos tempo.
Finalmente, a presentación
saíu ben, gustoulles aos
demais e demostrou o que
aprendemos.

2. Sinala a opción que represente o que pasou no teu grupo:
3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Respectamos
as regras que
fixaramos.

42

Traballamos todos.

2

1

Sempre
respectamos as
regras fixadas.

Rematamos os
traballos pero non
respectabamos
as regras todo o
tempo.

Non conseguimos
rematar os traballos
porque non
respectabamos as
regras.

Todos cumprimos
coa nosa parte.

Fixemos os traballos
pero non todos os
membros do grupo
fixeron a súa parte.

A falta de traballo
dalgúns membros
non nos permitiu
rematar o traballo
programado.

3. Nas primeiras actividades do proxecto tivemos que buscar información. Que aprendiches sobre como buscar información?

Proxecto
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4. Indica cunha cruz:
Fíxeno só

Necesitei axuda

Buscar información sobre os temas pedidos.
Saber de onde saen as informacións.
Buscar e traer fotos sobre o tema.
Saber que cousas son certas e cales non.

5. N
 este proxecto intentastes resolver un problema. Revisa o que
fixestes e responde. Que pasos seguistes?
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:
Paso 5:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

6. P
 ara rematar, que podes facer ti para salvar a Terra?
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Bichos’ House
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As finalidades educativas deste proxecto xiran arredor das Ciencias
Naturais e o uso da tecnoloxía. A construción dun terrario para a observación de insectos e outros animais de pequeno tamaño será un
estupendo escenario para que os alumnos traballen de xeito práctico
coñecementos de varias áreas curriculares: clasificación dos seres vivos,
operacións matemáticas, creación de gráficos, definición de palabras,
redacción de textos, clasificación de recipientes e materiais, debuxo,
expresión oral e escrita, etc. Hai algo máis atractivo para a maioría dos
nenos que coller, observar e coidar todo tipo de animais? A que se
debe esa atracción polo mundo animal?
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Neste proxecto encontrarán unha ocasión estupenda para canalizar esa
inquietude pola natureza. Ademais, por medio do traballo cooperativo, os nenos exercitarán as súas habilidades emprendedoras, definindo
roles, recompilando e interpretando información, descubrindo como
solucionar posibles dificultades e comprobando por si mesmos como
poden conseguir que o seu proxecto sexa máis atractivo.
Por outro lado, este traballo tamén lles servirá de toma de contacto co
método científico, xa que terán que buscar animais, clasificalos, nomealos adecuadamente, observar o seu ciclo vital e comportamento, afondando no hábito de traballar con orde e método, e de reflexionar sobre
as razóns das súas dificultades e os seus logros.
Este proxecto é tan interesante como divertido. Poñédevos en marcha!

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 ao longo deste.

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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PROXECTO:

BICHOS´ HOUSE

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

FÍOS CONDUTORES:
1. Por que é importante que existan diferentes animais?
2. Como podemos planificar a construción dun terrario?
3. Por que debemos coidar os seres vivos?
4. Que habilidades necesitamos para traballar en equipo?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Desenvolver o interese pola observación e o estudo
dos animais.

- Clasificación dos animais: vertebrados e invertebrados.

- Coñecer que é un terrario e como se constrúe.
- Formular preguntas a outras persoas para obter
información.
- Coñecer, identificar e recoñecer os diferentes tipos
de animais, características, alimentación e coidados
necesarios.
- Observar os animais no terrario e dialogar sobre o
que observan.

- Estudo da nutrición, os modos de relación e a reprodución
dos animais.
- Fomento de hábitos de respecto e coidado dos animais.
- Estimación de cantidades, medidas, pesos de obxectos:
elección da unidade e dos instrumentos máis adecuados para
medir e expresar unha medida.
- Resolución de problemas de medida referidos a situacións da
vida real.

- Aprender vocabulario novo.

- Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento de
comunicación e aprendizaxe.

- Traballar en equipo.

- Busca de imaxes.

- Buscar información utilizando as novas tecnoloxías,
libros ou outras fontes.
- Respectar e conservar a natureza.
- Elaborar hipóteses e conclusións a partir da
información encontrada ou observada.
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- Medir diferentes elementos necesarios para resolver
problemas de situacións reais.
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QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:
- Analiza e interpreta a información obtida e comunica
as conclusións.
- Aplica adecuadamente as unidades de medida e
peso para resolver problemas en situacións da vida
real.
Competencia lingüística:
- Exprésase de forma clara e estructurada, e formula
correctamente preguntas.
Competencia dixital:
- Busca información utilizando as novas tecnoloxías.
- Competencia social e cívica:
- Respecta as normas de convivencia.
Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Elabora diferentes elementos artísticos para transmitir
información a outros.
Competencia en aprender a aprender:
- Utiliza diferentes estratexias e ferramentas para
favorecer a aprendizaxe.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Actúa con autonomía nas actividades habituais.

Tarefa 1: Que é un terrario?
Tarefa 2: Construímos o terrario.
Tarefa 3: Buscamos bichos: necesitamos hóspedes.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

- Identificar e clasificar animais segundo
criterios científicos.
-C
 oñecer criterios científicos e utilizalos
para clasificar seres vivos: o seu réxime
alimentario, a súa forma de reproducirse
ou a súa morfoloxía.
-R
 ecoñecer unha especie coa axuda de
claves ou pautas sinxelas.
-C
 oñecer a existencia da variedade de
formas de vida.
-R
 esolver problemas relacionados coa
medida en contextos da vida cotiá,
explicando o proceso seguido, elixindo
os instrumentos adecuados, estimando
as magnitudes de lonxitude, capacidade
e peso.
-U
 tilizar a linguaxe oral para comunicarse
e aprender a partir da escoita activa.
-B
 uscar imaxes dixitais en Internet,
seleccionalas, copialas e pegalas noutro
documento.

-O
 bserva seres vivos con instrumentos
apropiados, recolle información,
identifica e clasifica animais vertebrados e
invertebrados.
- Coñece e explica as funcións de nutrición,
relación e reprodución dos animais.
-C
 ompórtase de xeito activo na
conservación e o coidado de animais.
-S
 elecciona instrumentos e unidades de
medida usuais, facendo previamente
estimacións e expresando con precisión
medidas de cantidade, lonxitude e peso.
-R
 esolve problemas relacionados coa
medida explicando o significado dos
datos, a situación proposta, o proceso
seguido e as solucións obtidas.
-U
 tiliza a lingua oral empregando
expresións adecuadas para facer
peticións, resolver dúbidas, agradecer
unha colaboración, tomar a quenda de
palabra, formular desexos, etc.
-B
 usca imaxes en Internet.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

-M
 edios dixitais: ordenador e impresora.
- Película Bichos, unha aventura en
miniatura, imaxes, etc.

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

-C
 aderno de proxecto do alumno.

-C
 omo vou minimizar as dificultades?

-F
 olios ou cartolinas, lapis de cores, etc.

-Q
 ue necesidades individuais prevexo no
desenvolvemento da unidade?

-F
 amiliares ou amigos.
-R
 ecipientes e outros materiais (tesoiras,
terra, pedras, herbas, etc.).
- Lupa.

-Q
 ue recursos e estratexias manexarei
para atender as necesidades individuais?

- Táboa sobre tipos de
terrarios, elementos e
animais.
- Clasificación de
animais vertebrados e
invertebrados.
- Táboa de materiais
necesarios para construír
un terrario.
- Bosquexo de debuxo dos
pasos para construír o
terrario.
- Construción e foto do
terrario.
- Fotos e información
imprimida dos animais
encontrados.
- Ficha técnica dos animais.
- Notas da observación dos
animais no terrario.
- Mural con debuxos do
proxecto.
- Escala sobre diferentes
aspectos realizados no
proxecto.

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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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

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:

QUE É UN TERRARIO?
Lingua

Actividade 1

Lingua

Actividade 2

Ciencias Naturais

Actividade 3

Ciencias Naturais

Actividade 4

Tarefa 2:

CONSTRUÍMOS O TERRARIO
Ciencias Naturais
Lingua

Actividade 1

Ciencias Naturais
Matemáticas

Actividade 2

Ciencias Naturais
Matemáticas
Educación Artística

Actividade 3

Educación Artística

Actividade 4

Tarefa 3:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

BUSCAMOS BICHOS: NECESITAMOS HÓSPEDES
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Ciencias Naturais
Matemáticas

Actividade 1

Lingua
Ciencias Naturais

Actividade 2

Ciencias Naturais
Matemáticas

Actividade 3

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

QUE VOU AVALIAR?
QUÉ VOU OBSERVAR?

- Exprésase de forma clara e estructurada, e formula correctamente preguntas.
- Utiliza diferentes estratexias e ferramentas para favorecer a aprendizaxe.
- Actúa con autonomía nas actividades habituais.
- Utiliza a lingua oral empregando expresións adecuadas para comunicarse.
- Busca información en Internet.
- Clasifica obxectos, recoñece e describe as súas características principais.
- Relaciona as súas características coas necesidades prácticas que deben cubrir.
- Observa directamente seres vivos con instrumentos apropiados.
- Busca información utilizando as novas tecnoloxías.
- Utiliza claves e guías para a clasificación de animais.

COMO O VOU
AVALIAR?
FERRAMENTAS/
EVIDENCIAS PARA
O PORTFOLIO

- Observación directa: que sei
e que me gustaría saber.
- Definición de terrario
elaborada.
- Táboa sobre tipos de
terrarios, elementos e
animais.
- Clasificación de animais
vertebrados e invertebrados.
- Respostas ás preguntas
formuladas.

- Analiza e interpreta a información obtida e comunica as conclusións.
- Utiliza a linguaxe oral empregando expresións adecuadas para comunicarse.
- Exprésase de forma clara e estructurada.

- Observa directamente seres vivos con instrumentos apropiados.
- Recolle información e utilízaa na identificación e clasificación dos animais.
- Utiliza claves e guías para a clasificación de animais.
- Compórtase de xeito activo na conservación e o coidado de animais.
- Recolle información e utilízaa na identificación e clasificación dos animais.
- Coñece e explica as funcións de nutrición, relación e reprodución dos animais.
- Exprésase de forma clara e estructurada.
- Observa directamente seres vivos con instrumentos apropiados.
- Analiza e interpreta a información obtida e comunica as conclusións.
- Utiliza diferentes estratexias e ferramentas para favorecer a aprendizaxe.

- Táboa dos animais
encontrados e cantidade.
- Ficha técnica do animal.
- Notas da observación dos
animais no terrario.
- Mural con debuxos do
proxecto.
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- Anotacións do que
preguntaron.
- Explicación do recipiente
elixido.
- Selecciona instrumentos e unidades de medida usuais, facendo previamente estimacións
e expresando con precisión medidas de cantidade, lonxitude e peso en contextos reais. - Táboa de materiais
necesarios para construír o
terrario.
- Utiliza diferentes estratexias e ferramentas para favorecer a aprendizaxe.
Lista e ordenación dos
- Elabora diferentes elementos artísticos para transmitir información.
pasos.
- Actúa con autonomía nas actividades habituais.
- Construción e foto do
terrario.
- Busca imaxes en Internet, selecciónaas, cópiaas e pégaas noutro documento para
modificar o seu tamaño posteriormente.
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Bichos’ House

Que imos aprender?
Por que é importante que existan diferentes animais?
Como podemos planificar a construción dun terrario?
Por que debemos coidar os seres vivos?
Que habilidades necesitamos para traballar en equipo?
Situación

Vistes a película Bichos, unha aventura en miniatura? Os directores quixeron
que coñecésemos estes pequenos animais pero nun tamaño moito maior do
que teñen na realidade.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Gustaríavos invitar á vosa clase algúns destes animaliños para coñecelos mellor? Poderiamos construír entre todos unhas casas para algúns deles e, así,
telos máis preto durante un tempo. Mans á obra!
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En grupos, construiredes as casiñas para algúns dos animais pequenos que
aparecen na película; mesmo podedes facelo para outros «bichos» que non
aparecen nela. Coñeceredes diferentes tipos de casas e como construílas, que tipo de animais son, que fan ou que comen. Estades preparados?
Empezamos!
Traballaremos en equipos.
Descubriremos como construír un terrario.
Coñeceremos mellor os animais (como son, onde viven,
que fan, etc.).

Proxecto

3

Antes de empezar... pensa individualmente
O mundo dos animais
Pensa primeiro nos animais pequenos en xeral. Escribe dúas cousas
que saibas sobre eles e unha pregunta ou curiosidade:
Dúas ideas

Unha pregunta

Agora pensa onde viven e escribe dúas ideas que teñas sobre eses lugares e unha pregunta ou curiosidade:
Dúas ideas

Unha pregunta

Que podes necesitar para coñecer mellor eses animais e telos máis preto de vós na aula?
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Sobre que animais che gustaría investigar para coñecelos máis?
Escribe os seus nomes dentro do bote:

51

Bichos’ House

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...
Formade equipos de tres compañeiros:
NOME COMPAÑEIRO 1

NOME COMPAÑEIRO 2

O MEU NOME

Que podedes achegar cada un ao traballo en equipo?:

Achega compañeiro 1

Achega compañeiro 2

A miña achega

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Que obxectivos poñedes como equipo?
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Creade unhas normas para o bo funcionamento do equipo. Facede
unha lista de ideas e escribe aquí as tres máis importantes:
Normas:

Tomamos decisións xuntos
Tedes que decidir onde buscar e recoller os animais pequenos que necesitades. Pensade antes de tomar calquera decisión!
Primeiro pensade individualmente e logo recollede aquí o que comentastes na clase. Cada membro do equipo ten que dicir, polo menos,
dous lugares.
LUGAR

POR QUE?

CANTOS
ELIXIRON ESTE
LUGAR?

Que lugar foi máis veces nomeado?
Despois de pensar no voso medio máis próximo, no que sexa máis
doado, que non teña grandes custos económicos, que leve menos tempo... Seleccionariades o lugar que saíu máis nomeado ou elixiriades outro?

O lugar elixido para buscar e recoller os animais pequenos é

Por que decidistes este lugar para propoñerllo ao profesor?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

DECISIÓN DEFINITIVA:
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Bichos’ House

Preparados?
Pensa un nome para o equipo relacionado co tema que
estades a traballar (nome de animais, persoas que traballan neste medio, lugares, instrumentos, etc.) e fai un debuxo:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Agora facede unha lista dos coñecementos que tedes no equipo sobre
os animais e os lugares onde viven.
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Proxecto

3

Planificamos
O noso cronograma
Un cronograma está formado por unha lista de tarefas, os días que temos
para cumprilas e o nome das persoas que se van ocupar delas.

Enche o teu cronograma coa información que necesitas.
ACTIVIDADES

QUEN A FARÁ?

CANDO A TRAERÁ?

Que dificultades podedes ter no desenvolvemento do proxecto?

Posibles solucións
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Dificultades
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Bichos’ House

Mans á obra
Tarefa 1: Que é un terrario?

Actividade 1
Que sabes sobre un terrario e que che gustaría saber?
Que sei?

Que me gustaría
saber?
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Actividade 2
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Elaborade entre os membros do equipo unha posible definición
de terrario que conteña algunhas palabras do saco (3 ou 4):

anfibios

Mellore

manter

s
vivos

Terrario:
observar
s

e
réptil

instalac

ión

animais

condicións

Proxecto

3

Actividade 3
Investiga co teu grupo e contesta:
TIPOS DE TERRARIO

ELEMENTOS QUE DEBE TER
ESTE TIPO DE TERRARIO

ANIMAIS QUE PODEN VIVIR ALÍ
(tipos)

(pedras, terra, auga, malla, etc.)

Actividade 4
Que tipo de animais pequenos podemos meter nun terrario?
Investigade que tipo de animais podemos meter e clasifícaos en vertebrados e invertebrados. Escribe os nomes e pega algunha foto ou fai
un debuxo:
Invertebrados
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Vertebrados
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Bichos’ House

Mans á obra
Tarefa 2: Construímos o terrario
Actividade 1
• Pregúntalles aos teus pais, avós ou outra persoa adulta con que podes construír un terrario e os pasos que debes seguir. Anota a información e tráea á clase.
• Que recipientes podedes utilizar para construílo? Cada membro do
grupo debe propoñer un recipiente para poder elixir o mellor:

RECIPIENTE

VANTAXE

DESVANTAXE

Unha vez analizados os recipientes seleccionade un para construír o
voso terrario.

Actividade 2
Materiais necesarios
Escribide unha lista de materiais que ides necesitar para construír o
voso terrario. Debedes anotar as cantidades, as medidas e o peso:
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MATERIAL
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CANTIDADE / MEDIDA / PESO

Proxecto

3

Actividade 3
Fai un debuxo sobre o proceso, escribe os pasos que tedes que seguir
para construír o voso terrario e detalla que hai que facer en cada un:

Actividade 4
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Mans á obra! Despois de construír o terrario, tómalle unha foto, imprímea e pégaa aquí:
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Bichos’ House

Mans á obra
Tarefa 3: Buscamos bichos: necesitamos hóspedes
Actividade 1
Unha visita ao mundo exterior
• Saíde ao patio do cole, ide a un parque, a unha horta ou a calquera
lugar ao aire libre. Debedes recoller animais pequenos para o voso
terrario. Describe tres animais dos que encontraches:
CANTIDADE

ANIMAIS ENCONTRADOS

Actividade 2
Busca información dos animais que encontrastes e doutros que poderiades meter no terrario. Pega aquí as fotos de dous deles, pon os nomes e garda a información para a actividade da ficha técnica.
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Animais encontrados
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Outros animais posibles

Proxecto

3

Actividade 3
Ficha técnica
• Describe un dos animais que encontrastes. Completa esta ficha pero primeiro decidide de que animal se ocupa cada membro do equipo.

NOME DO ANIMAL:
DEBUXO/FOTO
Como é?

Canto mide?

Canto pesa?

Onde vive?

Que coidados
necesita?

Que máis me gustaría
saber sobre el?

Outros datos interesantes
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Que come?
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Bichos’ House

Conseguímolo!
1. Valora o proxecto que fixeches. Canto mediría? Do 0 ao 10,
sinala ata onde chegaría:
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2. Fai un debuxo que resuma o que aprendiches con este proxecto.
Logo podes compartilo cos teus compañeiros e contarlles o que
aprendiches.
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Proxecto

3

Que é o que máis
che gustou?

Reflexiona...

Que é o que
menos che gustou?

Que cambiarías
deste proxecto?

Que dificultades
encontraches?

3. P
 ensa sobre estes aspectos e ponlles un valor. Marca un X do 4 ao
1, sendo 4 o máximo:

Realicei todas as
actividades
Rematei as actividades
a tempo
Trouxen o material
necesario
Participei nas
actividades de grupo
Respectei os meus
compañeiros

3

2

1
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.
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