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1
Pequenos inventos
e grandes descubrimentos

,

Dende pequenos soñamos con inventar cousas. A realidade interpélanos e
imaxinamos que podería facilitarnos un pouco máis o noso día a día ou que
poderiamos facer para axudar a aqueles que o necesitan. Velaí a clave da tecnoloxía e dos grandes inventos da humanidade.
Podemos imaxinar un mundo sen rodas, sen a escritura ou sen luz eléctrica?
Eses importantes avances son só un exemplo das innumerables cousas que a
creatividade e o enxeño humano descubriron para progresar: o lapis, o frigorífico, o teléfono, os ordenadores, etc.
Que che gustaría inventar? Por que? Estas son as dúas preguntas fundamentais que lles faremos aos nenos para desenvolver o proxecto que temos entre
mans. No horizonte, intentaremos comezar a comprender por que progresa
o home, que o empurra a desenvolver e poñer en práctica a súa creatividade
para crear novas cousas.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Para levalo a cabo, invitaremos os nenos a poñer en marcha unha das características fundamentais dos emprendedores: saber recoñecer as necesidades e
demandas que existen na nosa sociedade.
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Aprenderemos dos grandes inventos da historia para encontrar inspiración e
desenvolver o noso; reflexionaremos sobre o que nos axuda a ter unha vida
mellor; valoraremos os descubrimentos e inventos en función da utilidade
que teñen e do servizo que proporcionan, e desenvolveremos a nosa creatividade a través da construción dun invento concreto.
Cal será o mellor? Hai algún con futuro? Diso pode depender tamén como o
presentemos. Invitarémolos a lanzalo ao mercado internacional utilizando a
lingua inglesa. Mercadotecnia e comunicación tamén son importantes, non
credes?

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

PROXECTO:

PEQUENOS INVENTOS E GRANDES
DESCUBRIMENTOS

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

FÍOS CONDUTORES:
1. Por que progresa o home?
2. Como podemos contribuír a facilitar a vida dos demais?
3. Que facemos para ser máis creativos?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Recoñecer a importancia dos grandes avances
científicos.
- Coñecer e valorar a Idade Antiga, así como os
diferentes inventos dos seres humanos nesa época.
- Producir textos para comunicar coñecementos,
experiencias e necesidades: narracións, descricións,
textos expositivos, argumentativos
e persuasivos, etc.
- Utilizar medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para obter información, realizar
cálculos numéricos, resolver problemas e presentar
resultados.
- Resolver problemas de medida referidos a situacións
da vida real.

- Valoración da importancia dos grandes avances científicos.
- Coñecemento da Idade Antiga: características, forma de vida,
actividades económicas e inventos dos seres humanos nesa
época.
- Produción de textos para comunicar coñecementos,
experiencias e necesidades: narracións, descricións, textos
expositivos, argumentativos e persuasivos, poemas, diálogos,
entrevistas e enquisas.
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe para obter información, realizar cálculos
numéricos, resolver problemas e presentar resultados.
- Resolución de problemas de medida referidos a situacións da
vida real.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:
- Interpretar e expresar, con claridade e precisión,
información, datos e argumentacións.

Tarefa 1: Por que vivimos deste xeito?

Competencia lingüística:
- Ler e comprender textos con progresiva
especialización acerca de temas variados.
- Participar en debates e na intervención ou toma
de decisións de grupo.
Competencia dixital:
- Comunicar o coñecemento a través de distintos
medios.
Competencia social e cívica:
- Desenvolver a capacidade de diálogo e
entendemento nos diferentes ámbitos sociais.
- Recoñecer e valorar o valor de cada persoa,
desenvolvendo o seu sentido de comunidade.
Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Participar con outras persoas en creacións artísticas.
Competencia en aprender a aprender:
- Desenvolver o pensamento crítico.
- Potenciar o pensamento creativo.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Imaxinar posibilidades de negocio no seu medio.
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Tarefa 2: Os máis grandes da historia: busca
de inventores famosos e descubrimentos.
Tarefa 3: Que é máis importante? Valoración e comparación
dos tipos de descubrimentos.
Tarefa 4: Que nos gustaría achegar. Deseño do invento.

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

FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-C
 onstruír algún obxecto ou aparato,
aplicando correctamente as operacións
matemáticas básicas no cálculo previo,
e as tecnolóxicas.
-P
 resentar o obxecto construído e elaborar
un texto explicando os pasos seguidos.
- Identificar e localizar no tempo e no
espazo os procesos e acontecementos
históricos máis relevantes da Prehistoria
e a Idade Antiga.
-A
 plicar todas as fases do proceso
de escritura na produción de textos
escritos: planificación, contextualización
e revisión, utilizando esquemas e mapas
conceptuais, aplicando estratexias de
tratamento da información, redactando
con claridade, precisión e corrección,
revisándoos para melloralos e avaliando,
coa axuda de guías, os inventos propios e
alleos.
- Identificar e resolver problemas da
vida cotiá, adecuados ao seu nivel,
establecendo conexións entre a realidade
e as matemáticas.
- Interpretar textos numéricos e resolver
problemas relacionados coa medida
en contextos da vida cotiá.
-M
 anexar estruturas sintácticas básicas
de inglés.

- Planifica e realiza algún obxecto ou máquina
de construción sinxela.
- Recoñece o século como unidade de
medida de tempo.
- Explica e valora a importancia da
escritura, a agricultura e a gandería,
como descubrimentos que cambiaron as
sociedades humanas.
- Emprega estratexias de busca e selección da
información.
- Presenta un informe de forma ordenada e
clara, utilizando soporte papel ou dixital,
sobre problemas ou situacións sinxelas,
recollendo información de diferentes fontes
(directas, libros, Internet), seguindo un plan
de traballo e expresando conclusións.
- Utiliza as medidas máis usuais de lonxitude,
peso/masa, capacidade, tempo, moedas
e billetes, elixindo a máis adecuada á
situación.
- Fai presentacións breves e sinxelas,
previamente preparadas e ensaiadas, sobre
temas cotiáns ou do seu interese, utilizando
estruturas sinxelas.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO

-N
 a táboa da seguinte páxina recóllense as
áreas específicas desenvolvidas en cada
actividade.
-T
 arefas 1, 2 e 3. Aconséllase que o
profesor responsable da área que se indica
se ocupe de desenvolver esta actividade.
-T
 arefa 4. É importante que o peso da
sesión o leve o especialista da área (Inglés)
polas dúbidas que poidan xurdir
en colaboración co profesor de Educación
Plástica.

- 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?

Que aspectos debo
manter?
- Aprendizaxe.
- Motivación.
- Organización
temporal.
- Organización de
grupos de traballo.

- Control ao final do
proxecto (30%).
- Escala de avaliación
individual: caderno do
proxecto (40%).
- Autoavaliación: sobre
o traballo en equipo
(10%).
- Escala de
autoavaliación grupal:
o noso invento (10%).
- Escala de avaliación
individual: exposición
do proxecto (10%).

Que aspectos debo
mellorar?
- Temporalización.
- Materiais e recursos.
- Avaliación.
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DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS COA SÚA CORRESPONDENCIA COA AVALIACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREFAS/ACTIVIDADES

Tarefa 1:

POR QUE VIVIMOS DESTE XEITO?
Lingua
Ciencias Sociais

Actividade 1

Ciencias Sociais
Matemáticas

Actividade 2

Lingua

Actividade 3

Tarefa 2:

OS MÁIS GRANDES DA HISTORIA
Lingua
Ciencias Sociais

Actividade 1

Tarefa 3:

QUE É MÁIS IMPORTANTE?
Lingua

Actividade 1

Lingua

Actividade 2

Tarefa 4:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

QUE NOS GUSTARÍA ACHEGAR?
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Ciencias Naturais
Matemáticas
Lingua

Actividade 1

Lingua

Actividade 2

Inglés

Actividade 3

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

QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/EVIDENCIAS PARA
O PORTFOLIO

- Comunica o coñecemento a través de distintos medios.
- Recoñece o século como unidade de medida do tempo
histórico.

- Control ao final do proxecto.
- Escala de avaliación individual: caderno
do proxecto.

- Desenvolve a capacidade de diálogo e entendemento
nos diferentes ámbitos sociais.

- Emprega estratexias de busca e selección da información.

- Desenvolve o pensamento crítico.

- Planifica e realiza algún obxecto ou máquina de
construción sinxela.
- Utiliza as medidas máis usuais de lonxitude.
- Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando
soporte papel ou dixital, sobre problemas ou situacións
sinxelas, recollendo información de diferentes fontes
(directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e
expresando conclusións.
- Participa con outras persoas en creacións artísticas.

- Aplica todas as fases do proceso de escritura
na produción de textos escritos: planificación,
contextualización e revisión, utilizando esquemas e
mapas conceptuais, aplicando estratexias de tratamento
da información, redactando con claridade, precisión e
corrección, revisándoos para melloralos e avaliando, coa
axuda de guías, as producións propias e alleas.

- Fai presentacións breves e sinxelas, previamente
preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiáns ou do seu
interese usando estruturas sinxelas.

- Control ao final do proxecto.
- Escala de avaliación individual: caderno
do proxecto.

- Control ao final do proxecto.
- Escala de avaliación individual: caderno
do proxecto.

- Control ao final do proxecto.
- Escala de avaliación individual: caderno
do proxecto.
- Escala de autoavaliación grupal: o noso invento.
- Escala de avaliación individual: exposición
do proxecto.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura
e a gandería como descubrimentos que cambiaron
profundamente as sociedades humanas.
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Pequenos inventos
e grandes descubrimentos

Que imos aprender?
Por que progresa o home?
Que facemos para ser máis
creativos?
Como podemos facilitar
a vida dos demais?
Situación
Todos os días encontramos ao noso arredor obxectos que nos facilitan a vida.
A Oficina Española de Patentes e Marcas patrocina un concurso entre os estudantes no que premiará o invento máis novidoso que lles axude ás persoas
a mellorar o seu nivel de vida.
Como mostrades moito interese pola ciencia e a historia, o voso profesor inscribiuvos neste concurso. Animádesvos? Védesvos con posibilidades?
Os alumnos elixidos
para realizar cada invento deberán demostrar ter creatividade,
planificación e coñecementos técnicos para
levalo a cabo.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Ao final, entre toda
a clase, decidiredes
que invento é o elixido
para presentarse ao
concurso.
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Importante: como o proxecto gañador se expoñerá a nivel internacional, debedes acompañar a explicación deste
con frases sinxelas escritas en inglés.

Reflexionar sobre o noso modo de vida.
Coñecer os descubrimentos máis grandes da historia.
Valorar a utilidade dos descubrimentos.
Deseñar e construír un invento.

Proxecto

1

Antes de empezar... pensa individualmente
Sobre a historia e sobre os inventos
QUE SEI?

QUE ME GUSTARÍA SABER?

Que cousa necesaria
podo inventar?
Como a podo construír?

A quen está dirixida?
Pódese facer
doadamente?

Se vos elixen, que necesitades para construír o voso invento?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Fai un debuxo do teu invento:
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Pequenos inventos
e grandes descubrimentos

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

NOME
COMPAÑEIRO 2

NOME
COMPAÑEIRO 3

O MEU NOME

CALIDADE
COMPAÑEIRO 1

CALIDADE
COMPAÑEIRO 2

CALIDADE
COMPAÑEIRO 3

A MIÑA CALIDADE

Agora debatede entre vós e anota:
COMPAÑEIRO 1

COMPAÑEIRO 2

COMPAÑEIRO 3

Que pensa do
proxecto?
Que invento
propuxo?
Que cousas positivas
ten o invento?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Por que non
recomenda facer o
invento?
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Agora pensade en vós, coas vosas calidades e fortalezas. Que desafío
tedes como equipo? Que necesitades para traballar xuntos?

EU

Proxecto

1

Tomamos decisións xuntos
Que inventaremos? Poñémonos de acordo?
Pode que todos ou case todos pensásedes en facer cousas distintas.
Sempre é bo pensar ben antes de elixir algunha opción.
Completade esta táboa para que vos axude a pensar:
INVENTO
ALUMNO 1

INVENTO
ALUMNO 2

INVENTO
ALUMNO 3

O MEU
INVENTO

Nome do invento
Características
Nome do invento
Características
Nome do invento
Características
Nome do invento
Características

Decidide o invento que ides construír e indicade as razóns da vosa elección:

Imos construír..

Porque...
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Pequenos inventos
e grandes descubrimentos

Preparados?
Poñédelle un nome ao voso equipo. Para inspirarvos, pensade
en personaxes que fixeron grandes descubrimentos:

Realizade unha chuvia de ideas ou un mapa mental sobre os elementos
que debedes ter en conta para realizar o voso invento:

Recorda

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Non nos pode esquecer

14

Para que sexa máis atractivo

O máis difícil será

Proxecto

1

Planificamos
Que temos que facer? Onde podemos buscar a información? Canto tempo nos levará? É a hora de planificar e
repartir tarefas.
Revisa o que se pediu no inicio do proxecto, le nas páxinas seguintes as actividades que ides facer e elabora unha
lista co que cres que necesitaredes:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Contrasta a túa lista coa dos teus compañeiros e pensade:
QUE FACER?

ONDE CONSEGUILO?

QUEN PODE FACELO?

CANDO TRAELO?

Asegurádevos de que a repartición de tarefas é adecuada.

Consellos do profesor

Sinatura

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Ensinádelle a táboa de planificación ao profesor. Tomade nota dos consellos que vos dea e pedídelle que vos asine aquí se está de acordo.
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Pequenos inventos
e grandes descubrimentos

Mans á obra
Tarefa 1: Por que vivimos deste xeito?
Actividade 1
Escribe un texto no que expoñas inventos que ves ao teu arredor:

Actividade 2
Agora imos repasar un pouco de historia:
• Canto tempo transcorre nun século?
• Como podemos calcular a que século pertence un determinado ano?
•
Completa a seguinte táboa con inventos correspondentes a cada
época. Se non os sabes, investiga en Internet.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

INVENTOS DESTE
SÉCULO OU DO
PASADO
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INVENTOS DOS
SÉCULOS ANTERIORES

INVENTOS DA ÉPOCA
DOS ROMANOS

Actividade 3
Que inventos vos chamaron máis a atención?

INVENTOS DA IDADE
ANTIGA OU DA
PREHISTORIA

Proxecto

1

Tarefa 2: Os máis grandes da historia
Actividade 1
Busca información sobre a forma de vida durante a Idade Media.

ESCRITURA

AGRICULTURA

GANDERÍA

Que descubrimentos cambiaron a súa sociedade? Por que?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Debuxa algún deles que aínda se siga usando:
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Pequenos inventos
e grandes descubrimentos

Mans á obra
Tarefa 3: Que é máis importante?
Actividade 1
Observa detidamente os seguintes inventos...

... E agora completa:
OBXECTO A

OBXECTO B

Nome

Nome

Para que
serve?

Para que serve?

Actividade 2
Pregúntalle ao teu compañeiro e anota a súa resposta:
• Que cres que acontecería se non existise o obxecto A?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Que cres que acontecería se non existise o obxecto B?
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• Estás de acordo coa resposta do teu compañeiro? Por que?

• Sobre a base das vosas respostas, cal credes que é máis importante
dos dous? Por que?

Proxecto

1

Tarefa 4: Que nos gustaría achegar?
Actividade 1
Seguide os seguintes pasos para realizar o voso invento:
•P
 aso 1. Contestade as seguintes preguntas:
✔Que queremos construír?

✔Que materiais son necesarios para a súa construción?

✔Como o podemos facer?

✔A que público lle interesaría adquirir este invento?

•P
 aso 2. Mans á obra!

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Describe aquí a parte do invento que vas realizar:
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Pequenos inventos
e grandes descubrimentos

Mans á obra
•P
 aso 3. Pega aquí unha foto ou debuxa o invento:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

•P
 aso 4. Que inventastes? Para que serve? Como o construístes? Escribe aquí a túa parte da exposición:
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Proxecto

1

Actividade 2
I speak English
• Elabora 3 carteis en inglés co vocabulario utilizado para explicar a
vosa exposición.

As miñas palabras

• E, agora, outros 3 carteis con frases sinxelas para apoiar a explicación
dalgún dos teus compañeiros. Todos en inglés!

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

As miñas frases
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Pequenos inventos
e grandes descubrimentos

Conseguímolo!
1. Escala de autoavaliación grupal: o noso invento.
Marca cun X onde vos encontrades como grupo en cada un dos seguintes casos, sendo 5 totalmente de acordo e 1 totalmente en desacordo:
5
Planificación

Seguimos todos os pasos satisfactoriamente.

Selección da
información

Buscamos en diferentes fontes de información,
seleccionado a relevante, tomado notas e elaborado esquemas.

Explicación

Realizamos unha exposición adecuada.

Help!

Utilizamos o vocabulario específico en inglés
e frases con estruturas sinxelas.

2. Autoavaliación sobre o meu traballo co grupo:
• Como te sentiches traballado no equipo? Por que?

• Que cres que poderías facer para mellorar a túa participación?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Gustouche este proxecto? Por que?
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• Que se pode mellorar?

4

3

2

1

Proxecto

1

Reflexiona...
• Que aprendín con estas tarefas?

• Que é o que máis me custou facer?

• Se as puidese volver facer, que cambiaría?

3. P
 ara rematar:
Explícalle por escrito ao director da Oficina Española de Patentes e
Marcas en que consiste o voso invento, cales son as súas características,
cal a súa utilidade e por que debería ser o gañador.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Á atención de:
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Proxecto

2
A dúas voltas da Terra

Os fenómenos meteorolóxicos extremos aterran e atraen a partes
iguais. Por que acontecen? Que podemos facer para previlos?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

A finalidade pedagóxica deste proxecto céntrase na área de Ciencias
Naturais, aínda que tamén se pon atención ás habilidades matemáticas,
comunicativas e aos valores de solidariedade e cooperación.
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Proponse a creación dun punto de información sobre fenómenos meteorolóxicos co fin de advertir de posibles situacións de emerxencia por chuvias intensas ou calquera outra fonte de incerteza relacionada co clima.
Para levar a cabo esta tarefa, os alumnos poñerán en práctica coñecementos que xa adquiriron en distintas áreas: o clima, os fenómenos meteorolóxicos, a creación de escalas e gráficos, etc. Tamén deberán utilizar
adecuadamente habilidades lingüísticas e comunicativas para redactar
informes e aplicar con precisión vocabulario científico. Por outra parte, a
busca de información e a planificación do punto informativo serán un excelente adestramento das habilidades emprendedoras. Á súa vez, terán
que manexar información sobre as consecuencias das catástrofes ocasionadas por fenómenos extremos e entrarán en contacto con sentimentos
de solidariedade e cooperación, afondando no sentido do labor de prevención de accidentes.
Curiosidades naturais, investigación e... aventuras! Este proxecto paga
a pena!

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 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:

A DÚAS VOLTAS DA TERRA

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

FÍOS CONDUTORES:
1. Por que é importante coñecer as manifestacións meteorolóxicas?
2. Como anticipamos os fenómenos meteorolóxicos?
3. Como podemos informar do que acontece?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Identificar as manifestacións de diferentes fenómenos
meteorolóxicos.

- Coñecemento do tempo atmosférico e os seus factores.

- Coñecer a función dos diferentes aparatos que miden
as condicións atmosféricas.
- Producir textos para comunicar experiencias
e coñecementos a través de narracións, descricións,
textos expositivos, diálogos, entrevistas, enquisas,
etc.
- Comprender distintos tipos de texto a través da
lectura.

- Comprensión da predición do tempo atmosférico
e as súas consecuencias.
- Reprodución de textos orais segundo a súa tipoloxía:
narrativos, descritivos, argumentativos, expositivos e
instrutivos.
- Lectura, comprensión, interpretación e valoración de textos
escritos en relación co ámbito de uso: escolar (resumos,
descricións, esquemas, murais, etc.) e social (noticias
procedentes dos medios de comunicación e de Internet).

- Cooperar nas actividades de equipo mostrando
respecto polos membros que o forman.

- Desenvolvemento de táboas de datos e gráficos.

- Interpretar datos a partir de diferentes táboas
aplicándoas á vida cotiá.

- Creación e deseño de información.

- Lectura e interpretación de táboas de datos.

- Iniciarse na construción de propostas visuais.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:

Tarefa 1: Dando unha volta pola Terra.

- Interpretar gráficos e expresar con precisión a
información que extrae.

Tarefa 2: Vaia expertos!

Competencia lingüística:
- Contestar de forma precisa as preguntas formuladas.
- Ler e comprender diferentes tipos de texto.
Competencia dixital:
- Elixir fontes de información apropiadas.
Competencia social e cívica:
- Expresar as opinións dos outros de forma obxectiva.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Competencia en conciencia e expresións culturais:
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- Buscar no ambiente máis próximo elementos de
expresión.
Competencia en aprender a aprender:
- Ser creativo na elaboración de tarefas.
- Cooperar nas actividades de grupo.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Actuar correctamente para alcanzar os obxectivos
do equipo.

Tarefa 3: O noso punto de información.

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO

-D
 escribir o tempo atmosférico, coñecer os
fenómenos atmosféricos que nos permiten
caracterizalo, iniciándose no seu rexistro e
representación gráfica.

- Define o tempo atmosférico e coñece a súa
variabilidade.

- Exposición do produto
do proxecto (30%).

- Explica para que son necesarias as
predicións do tempo e que aparatos se
utilizan para realizalas.

- Control ao final do
proxecto (30%).

-R
 ecoñecer os principais fenómenos
meteorolóxicos identificando as súas
manifestacións máis relevantes e as súas
características.
- Identificar os aparatos que utilizan os
meteorólogos para obter medicións
concretas e exactas sobre as condicións
atmosféricas.
-E
 xpresar e producir textos orais sinxelos
segundo a súa tipoloxía: narrativos,
descritivos, informativos, instrutivos e
argumentativos.
- L er, comprender, interpretar e valorar
textos, captando o seu sentido global,
identificando a información relevante
e extraendo informacións concretas.
- Interpretar textos numéricos e resolver
problemas. Recoller datos utilizando
técnicas de reconto, rexistralos e ordenalos
atendendo a criterios de clasificación,
expresando o resultado en forma de táboa
ou gráfico.

- Produce e explica oralmente procesos
sinxelos.

- Autoavaliación sobre
o traballo individual
(20%).

- Participa en debates e discusións sobre
temas propostos.

- Coavaliación sobre o
traballo grupal (20%).

- Localiza informacións explícitas nun texto
relacionándoas entre si e secuenciándoas.
- Retén información relevante seleccionando
ideas principais e organizando os datos
recibidos.
- Aplica os coñecementos a situacións
da vida cotiá.
- Formula e resolve problemas a partir
da interpretación de gráficos.
- Selecciona imaxes dixitais e crea
composicións ás que engade textos
considerando as normas de composición.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO

Os recursos serán facilitados polo profesor.

- 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?

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.

-B
 uscar imaxes dixitais adecuadas
e utilizalas para a realización de
composicións nas que se engaden textos.
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DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS COA SÚA CORRESPONDENCIA COA AVALIACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREFAS/ACTIVIDADES

Tarefa 1:

DANDO UNHA VOLTA POLA TERRA

Actividade 1

Ciencias Sociais
Lingua
Actividade 2

Tarefa 2:

VAIA EXPERTOS!
Actividade 1

Ciencias Sociais
Lingua
Matemáticas

Actividade 2

Actividade 3

Actividade 4
Tarefa 3:

O NOSO PUNTO DE INFORMACIÓN

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Actividade 1
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Ciencias Sociais
Lingua
Educación Artística

Actividade 2

Actividade 3

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

QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

- Describe de xeito sinxelo como adoita ser o tempo ao longo das estacións na
zona onde vive.
- Explica para que son necesarias as predicións do tempo e que aparatos
se utilizan para realizalas.
- Localiza informacións explícitas nun texto relacionándoas entre si.

- Retén información relevante seleccionando ideas principais, desbotando ideas
pouco significativas e reorganizando os datos recibidos.
- Elixe a fonte de información máis apropiada.
- Expresa as opinións dos seus compañeiros de forma obxectiva.
- Coopera nas actividades de grupo.

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/EVIDENCIAS PARA
O PORTFOLIO

- Cuestionario de preguntas
contestadas.
- Ficha soporte: sobre os fenómenos
(grupal).

- Define o tempo atmosférico extremo e coñece a súa variabilidade.
- Contesta de forma precisa e clara as preguntas sobre un texto.
- Le e comprende diferentes tipos de texto.
- Formula e resolve problemas a partir da interpretación de datos presentados
en gráficos.
- Interpreta gráficos e expresa con precisión a información que extrae.
- Elixe a fonte de información máis apropiada para cada tarefa.
- Coopera nas actividades de grupo.

- Actividade de investigación.
- Actividade de preguntas sobre
o gráfico.
- Actividade sobre o fenómeno
traballado (grupal).

- Identifica os distintos aparatos de medida que se utilizan para a recollida
de datos atmosféricos.

- Selecciona imaxes dixitais, e trasládaas e modifícaas para crear composicións
ás que engade textos segundo as normas de composición.
- É creativo na elaboración de tarefas.

- Estrutura unha exposición oral seguindo os pasos marcados.
- É creativo na elaboración de tarefas.
- Coopera nas actividades de grupo.

- Valoración de aspectos específicos
(pronunciación, volume, actitude,
contido e documentación).
- Diana para autoavaliación sobre o
traballo individual.
- Ficha de coavaliación sobre o
traballo de equipo e roles.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Busca no seu ambiente máis próximo elementos de expresión.
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A dúas voltas da Terra

Que imos aprender?
Por que é importante coñecer as
manifestacións meteorolóxicas?
Como anticipamos os fenómenos
meteorolóxicos?
Como podemos informar do
que acontece?

Situación

Moitas veces os informativos inquiétannos con fenómenos meteorolóxicos
que sofre o noso planeta. Que fenómenos coñeces? Cales che gustaría coñecer con máis profundidade?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Prepárate para converterte nun bo meteorólogo e coñecer de preto algúns
destes fenómenos. Será unha boa forma de aprender que hai que facer ante
situacións de emerxencia, como podemos informar para evitar que se converta en catástrofe ou, simplemente, poder contemplar fenómenos marabillosos
que moitas veces non valoramos... Apúntaste? Colle unhas lentes para mirar
moi atento todo o que vas encontrar.
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Con este proxecto imos...
 escubrir a importancia de identificar as diferentes
D
manifestacións meteorolóxicas.
Aprender a previr algúns dos fenómenos meteorolóxicos.
 aber informar do que acontece de xeito áxil
S
e suxestivo.

Proxecto

2

Antes de empezar... pensa individualmente
Os fenómenos naturais
Busca en Internet un vídeo chamado Fenómenos naturais para nenos.
Despois de velo, escribe os cinco fenómenos que máis che chamaron a
atención:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Atreveríaste a definir que é un fenómeno meteorolóxico? Podes facelo
cun debuxo, un poema...
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A dúas voltas da Terra

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...
Queremos converternos en grandes expertos sobre
os fenómenos meteorolóxicos que acontecen no noso
planeta pero primeiro necesitamos organizarnos.
Imos formar grupos de tres compañeiros. Escribe aquí os vosos nomes:

NOME
COMPAÑEIRO 1

NOME
COMPAÑEIRO 2

O MEU NOME

Que nome lle ides poñer ao voso equipo de investigación? Pensade en
algo suxestivo e que estea relacionado co tema que estamos a investigar.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Escribe o nome do teu equipo aquí:
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Tomamos decisións xuntos
Na realización dunha investigación sobre un tema e na súa difusión interveñen varias persoas. Non obstante, hai tres roles fundamentais sobre os que imos traballar:

Investigador
Establece pautas para levar
a cabo a investigación e
coordina as tarefas.

Xestor
Recompila, ordena o
material e dispón todo o
necesario para traballar e
levar ao día o rexistro do
caderno do equipo.

Comunicador
Dá a coñecer os
pasos que se dan na
investigación.

Dos roles que describimos, cal cres que encaixa na túa forma de traballar? Con que rol beneficiarías máis o grupo? Por que?

Pensade entre todos os membros do equipo que rol asignades para
cada un. Escríbeo na seguinte táboa:
INVESTIGADOR

XESTOR

COMUNICADOR

Compañeiro 1
Compañeiro 2

Estás de acordo coa forma na que asignastes os roles? Por que?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Eu
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A dúas voltas da Terra

Preparados?
Cada un xa sabe cal é o seu traballo. Que tarefas terás que facer para
este proxecto? Bota unha ollada ás páxinas seguintes e escribe dúas
tarefas que cres que debe realizar cada un dos membros do equipo:
TAREFAS DO INVESTIGADOR
1. 

2. 

TAREFAS DO XESTOR
1. 

2. 

TAREFAS DO COMUNICADOR
1. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

2. 
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Comparte cos teus compañeiros de equipo as tarefas que cada un escribiu. Coincidistes? Tedes dúbidas? Escribe aquelas preguntas que tedes como grupo para poder compartilas con toda a clase:

Proxecto

2

Planificamos
Ao final do proxecto tedes que presentarlles a todos os vosos compañeiros un centro de información sobre un fenómeno meteorolóxico.
Elabora unha lista de ideas sobre como presentar a información (mural,
exposición oral, presentación en ordenador, carteis, etc.):

Comparade as vosas ideas. Son moi diferentes? Chegastes a un consenso? Cales vos poden axudar a crear un primeiro bosquexo? Escríbeas aquí:
PROPOSTA

VANTAXES

DESVANTAXES

Compañeiro 1

Compañeiro 2

Eu

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Debuxa como che gustaría que fose o centro de información:

35

A dúas voltas da Terra

Mans á obra
Tarefa 1: Dando unha volta pola Terra
Actividade 1
Busca información sobre fenómenos meteorolóxicos extremos e
contesta:
• Que son os fenómenos meteorolóxicos extremos?

• Cales encontraches? Enumera polo menos tres:
1. 
2. 
3. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Comparte co teu equipo os fenómenos encontrados. Facede unha
pequena posta en común e escríbeos aquí:
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Actividade 2
Imos celebrar unha asemblea
• O comunicador de cada equipo contará os fenómenos que encontraron e, entre todos, elixiredes cal vai traballar cada grupo. Escribe o nome do equipo e o fenómeno que vai traballar:
EQUIPO

FENÓMENO METEOROLÓXICO EXTREMO

• Que fenómeno cres que é máis perigoso?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Gustaríache investigar algún distinto ao que vos tocou? Por que?
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A dúas voltas da Terra

Mans á obra
Tarefa 2: Vaia expertos!
Actividade 1
Investiga sobre o fenómeno meteorolóxico extremo que vos tocou:
NOME DO FENÓMENO METEOROLÓXICO EXTREMO:
En que consiste?
Cales son as súas
consecuencias?
Como o podemos prever?

Actividade 2
Observa este gráfico e responde:
Fenómenos meteorolóxicos
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Que fenómenos acontecen con maior frecuencia? E con menor?

Proxecto
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Actividade 3
Buscade información sobre lugares no mundo onde se producise o
fenómeno que estades a traballar:
FENÓMENO METEOROLÓXICO:
Onde aconteceu?

Cando?

En que estación do ano
se produciu?

Que consecuencias tivo?

Actividade 4
Que instrumentos coñeces para medir as predicións do tempo? Busca
información, compártea cos teus compañeiros e escríbea aquí:

Instrumento:
Inventor:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Serve para:
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A dúas voltas da Terra

Mans á obra
Tarefa 3: O noso punto de información
Actividade 1
Observa esta imaxe:

Un tríptico é un folleto informativo dobrado en tres partes. Contén información do que se quere dar a coñecer: o tema, a data, os datos máis
destacados, etc.

• De que forma dan a información?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Como fan a información máis atractiva?
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• Como ides dar a coñecer o fenómeno que investigastes?

Proxecto

2

Actividade 2
Agora deseñade o voso propio tríptico.

TÍTULO

Imaxe

Texto

Texto

Texto
Imaxe
Imaxe
Imaxe

PARTE DE DENTRO

Actividade 3

Expoñede a vosa
información sobre
o fenómeno
meteorolóxico
traballado a todos os
vosos compañeiros.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Preparade o voso punto de información co tríptico deseñado. Que
necesitades? Facede unha lista co que vos fai falta para montalo:
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A dúas voltas da Terra

Conseguímolo!
1. Pon un X no nivel que cres que estivo a vosa posta en escena (3 é
moi ben e 1 mellorable):

3

2

1

Pronunciación
Volume
Actitude
Contido
Documentación

2. Pensa no traballo que fixeches ao longo do proxecto e na túa achega ao equipo. Avalíao a través desta diana:
Estou contento
do traballo realizado.
3
2
1

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Cumprín
coa función
do meu rol.
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Pedinlles
axuda aos meus
compañeiros.

Entendín todo o que
me pedían nas tarefas.

Proxecto
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Reflexiona...
• Que aprendín con este proxecto?

• Que faría diferente?

• Para que me serviu?

3. A
 valiámonos entre todos:
Achegou ideas
ao grupo
Si

Ás
veces Non

Foi ordenado
Si

Ás
veces Non

Foi respectuoso
Si

Ás
veces Non

Axudou aos
compañeiros
Si

Ás
veces Non

Cumpriu coas
súas funcións
Si

Ás
veces Non

Compañeiro 1
Compañeiro 2
Eu

• Se sinalaches algún compañeiro con «Ás veces» ou «Non», como
poderías axudalo?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Que foi o mellor do traballo en equipo?
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Pediatras por un día

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Arrancamos cun proxecto que quere achegar a realidade da medicina
aos nenos. A súa finalidade é educar en hábitos saudables, mellorar as
habilidades comunicativas e fomentar valores de solidariedade e cooperación.
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O traballo que se propón —a organización dunha consulta de pediatría— permitiralles aos alumnos repasar de xeito práctico coñecementos adquiridos en diferentes áreas curriculares: funcións dos diferentes
órganos do corpo humano, e nocións básicas de hixiene diaria e de
prevención de enfermidades. Por outra parte, tamén necesitarán poñer en xogo as súas habilidades lingüísticas para redactar textos e aplicar vocabulario científico, así como para desenvolver a comunicación
non verbal, e a competencia artística en debuxos e análise de imaxes.
Así mesmo, ao planificar a organización da consulta, adestrarán as
súas habilidades emprendedoras, xa que deberán definir os diferentes
roles, anticipar dificultades e planificar as fases do proceso.
Todo o proxecto está impregnado dun sentimento de solidariedade e
cooperación, posto que os invitan a investigar, e definir a quen e como
poden axudar. Do mesmo xeito, afondarán no sentido dos hábitos saudables e avanzarán cara ao convencemento de que unha visita ao médico non é algo dramático nin indesexable, senón unha actividade que
pode ser interesante e que, sen dúbida, lles reportará beneficios.
Esta vez xogar aos médicos vai en serio. Tes a túa bata preparada?

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:

PEDIATRAS POR UN DÍA

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

FÍOS CONDUTORES:
1. Que nos doe e onde?
2. Por que é necesaria a hixiene diaria?
3. Que hai que ter en conta cando visitamos o pediatra?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Identificar os órganos dos sentidos.

- Estudo dos sentidos: órganos e funcións.

- Coñecer os hábitos de hixiene diaria.

- Comprensión dos conceptos de saúde e enfermidade.

- Expresar de forma positiva sentimentos e emocións
relacionados coa enfermidade.

- Valoración dos sentimentos e as emocións.

- Valorar a necesidade de establecer unha boa
comunicación entre médico e paciente.

- Realización de mensaxes verbais e non verbais.

- Elaborar diálogos para simular unha consulta
pediátrica.

- Exercitación nas unidades do sistema métrico decimal.

- Aplicar unidades de medida.
- Interpretar gráficos.
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- Recoñecer as características propias dos carteis
e folletos informativos e participar na súa
elaboración.

46

- Desenvolvemento de estratexias de comunicación.
- Redacción e representación de textos sinxelos.
- Realización de exercicios relacionados coa lonxitude
e o peso.
- Análise de táboas de datos e gráficos.
- Recollida e rexistro de información.
- Lectura e interpretación de táboas de datos.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:
- Identificar e localizar correctamente os órganos
dos sentidos.
- Investigar a relación entre a hixiene diaria
e a prevención das enfermidades.
- Rexistrar e aplicar as unidades de medida referidas
ao peso e o talle.
Competencia lingüística:
- Expresar oralmente e por escrito, de xeito ordenado
e claro, calquera tipo de información.
- Empregar a linguaxe verbal e non verbal para
comunicar estados de saúde e de ánimo.
- Elaborar un guión e dramatizalo.
Competencia dixital:
- Empregar distintas fontes para a busca de
información.
Competencia social e cívica:
- Mostrar interese por transmitir os coñecementos
e axudar aos máis pequenos.
Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Expresar sentimentos e emocións desde códigos
artísticos.
Competencia en aprender a aprender:
- Desenvolver estratexias para a mellora do
pensamento crítico e emocional.
- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para
a consecución de obxectivos.

Tarefa 1: Onde está e como se coida?
Tarefa 2: Creamos o noso folleto informativo.
Tarefa 3: Pediatra por un día.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

- Identificar os sentidos e a función que
desempeñan.

- Identifica e describe a morfoloxía externa do
corpo humano.
- Describe os sentidos identificando o seu
papel e importancia na vida.
- Identifica e adopta hábitos saudables de
hixiene.
- Identifica e describe as emocións e os
sentimentos en si mesmo e nos demais.
- Expresa e formula opinións propias en
discusións ou temas propostos.
- Identifica e interpreta elementos
extralingüísticos que interveñen na
comunicación.
- Selecciona o instrumento e as unidades en
función da orde de magnitude para realizar
medicións.
- Utiliza as unidades de medida máis
habituais.
- Recompila datos e elabora táboas sinxelas,
ordenando e comunicando de xeito
adecuado a información.
- Coñece os elementos dun cartel (imaxes e
textos).
- Elixe imaxes adecuadas á idea que quere
transmitir.

-E
 xplicar as consecuencias para a saúde e o
desenvolvemento persoal dos hábitos de
alimentación, hixiene, etc.
-E
 xpresarse oralmente e por escrito, de
forma clara e ordenada, en situacións
comunicativas propias da vida escolar.
-P
 roducir e presentar mensaxes verbais
e non verbais.
-U
 tilizar as unidades de medida e explicar o
proceso seguido.
- Interpretar textos numéricos e resolver
problemas. Recoller datos utilizando
técnicas de reconto e rexistrar a
información de forma ordenada,
atendendo a criterios de clasificación e
expresando o resultado en forma de táboa.
-C
 oñecer os elementos dun cartel (imaxes
e textos).
-B
 uscar imaxes adecuadas e trasladalas
para a realización de composicións nas
que se engadan textos.

- Representación dunha
actuación.
- Autoavaliación
mediante diana.
- Elaboración dun cartel
dun órgano
dos sentidos.
- Elaboración de
recomendacións de
hixiene diaria.
- Elaboración de
recomendacións para
acudir ao pediatra.
- Silueta do pediatra
con síntese de
contidos.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN Á DIVERSIDADE

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO

-H
 ospital ou centro de saúde próximo,
familiares médicos, etc.
-M
 aterial escolar, acceso a Internet,
folletos, 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?

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:

ONDE ESTÁ E COMO SE COIDA?
Lingua
Ciencias Naturais
Educación Artística

Actividade 1

Ciencias Naturais
Lingua

Actividade 2

Ciencias Naturais
Lingua
Educación Artística

Actividade 3

Tarefa 2:

CREAMOS O NOSO FOLLETO INFORMATIVO
Lingua

Actividade 1

Lingua

Actividade 2

Lingua

Actividade 3

Lingua

Actividade 4

Lingua

Actividade 5

Tarefa 3:
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PEDIATRA POR UN DÍA
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Ciencias Naturais

Actividade 1

Matemáticas
Ciencias Naturais
Lingua

Actividade 2

Lingua

Actividade 3

Ciencias Naturais
Lingua

Actividade 4
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QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/ EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

- Elixe imaxes adecuadas para transmitir ideas.
- Observa, identifica e describe a morfoloxía externa do propio corpo.
- Expresa e formula opinións propias en discusións ou temas propostos.
- Compón un cartel (imaxes e textos).
- Investiga, identifica e describe as enfermidades relacionadas co órgano elixido.
- Busca no dicionario.
- Localiza imaxes e información en Internet relacionadas cos órganos dos sentidos e
a hixiene.
- Compón un cartel (imaxes e textos).
- Identifica e adopta hábitos de hixiene saudables.
- Adecúa o contido informativo do cartel aos destinatarios.

- Selección de imaxes.
- Realización dun bosquexo.
- Lista de enfermidades elaborada
polo alumno.
- Lista de hábitos de hixiene.

- Identifica as características principais dos carteis.
- Elabora un folleto para alumnos máis pequenos sobre a hixiene ou a asistencia
ao médico.
- Adecúa a redacción á idade dos destinatarios.
- Reflexiona criticamente sobre as fases da visita ao pediatra e a necesidade
dunha boa comunicación entre o médico e o seu paciente.
- Identifica as necesidades dos máis pequenos e realiza recomendacións.
- Redacta con corrección un folleto informativo.

- Lista de características.
- Redacción.
- Respostas a preguntas.
- Recomendacións.
- Razoamentos.

- Recoñece a importancia dos temas tratados e sabe argumentar en favor
dun deles.

- Selecciona o instrumento e as unidades en función da orde de magnitude para
realizar medicións con instrumentos sinxelos.
- Utiliza os sistemas máis frecuentes de medida.
- Recompila información e elabora táboas sinxelas.
- Redacta correctamente a interpretación.
- Identifica e interpreta elementos extralingüísticos que interveñen no discurso oral.
- Establece unha relación positiva consigo mesmo e cos demais.
- Investiga e recolle datos fiables da enfermidade elixida.
- Elabora un guión de conversación acorde ás normas dos diálogos.
- Interpreta e representa o seu papel con corrección.

- Materiais nomeados e
explicacións.
- Observación da utilización
do material.
- Datos rexistrados.
- Interpretación descrita.
- Resposta a preguntas.
- Guión da conversación.
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- Localiza información en Internet.
- Identifica os instrumentos necesarios nunha consulta de pediatría.
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Pediatras por un día

Que imos aprender?
Que nos doe e onde?
Por que é necesaria a hixiene diaria?
Que hai que ter en conta cando
visitamos o pediatra?
Situación
Quen non foi algunha vez ao médico? Algúns poñédesvos nerviosos; a outros
prodúcevos curiosidade por ver os instrumentos que utilizan.
Normalmente, acudides á consulta con algún adulto, pero xa sodes maiores e
o pediatra pregúntavos directamente a vós que vos pasa. Sabedes explicalo?
Podes identificar a parte do corpo exacta onde che doe ou molesta, e transmitir ben as túas sensacións e sentimentos?
Os alumnos máis pequenos do voso centro non saben explicarse correctamente e van ao pediatra preocupados e, mesmo, con medo. Estamos a buscar axudantes para os médicos que poidan explicarlles ben aos máis pequenos cousas básicas da consulta. Por iso, imos converter a aula nunha consulta
médica e vós seredes pediatras por un día.
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 ocalizaremos os órganos dos sentidos e diferenciaremos
L
as súas partes.
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Coñeceremos como se coida o noso corpo e valoraremos
a necesidade dos hábitos de hixiene diaria.
Identificaremos as enfermidades máis comúns
relacionadas cos devanditos órganos.
Experimentaremos o valor dunha boa comunicación entre
paciente e pediatra.
 ontaremos unha consulta, e faremos prácticas de como
M
ser bos pediatras e bos pacientes.

Proxecto

3

Antes de empezar... pensa individualmente
A consulta
Mira detidamente esta imaxe e contesta as preguntas:

Nomea dous elementos na foto relacionados coa medicina:
1. 

2. 

Escribe dúas ideas ou pensamentos relacionados coa medicina:
1. 
2. 
Escribe dúas preguntas que lle farías a un médico sobre a súa profesión:
1. 
2. 
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Imaxina que estás na consulta do pediatra. Elixe unha cor para pintar
como te adoitas sentir alí. Por que elixiches esa cor?

51

Pediatras por un día

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...
Quen son os membros do meu grupo? Anota o teu nome e o
do teu equipo médico nas tarxetas de identificación. Tamén
escribe debaixo de cada membro do equipo unha calidade:
COMPAÑEIRO 1

COMPAÑEIRO 2

COMPAÑEIRO 3

O MEU NOME

CALIDADE

CALIDADE

CALIDADE

CALIDADE

Recolle as vosas opinións previas:
COMPAÑEIRO 1

COMPAÑEIRO 2

COMPAÑEIRO 3

Gústavos ir ao
médico? Por que?
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Que dúas
enfermidades
ou molestias
sufrides con maior
frecuencia?
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Agora pensade en vós, coas vosas calidades e fortalezas. Que desafío
tedes como equipo? Que necesitades para traballar xuntos?
Desafío:

Necesidades:

EU

Proxecto
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Tomamos decisións xuntos
En que nos especializaremos? Poñémonos
de acordo?
Quizais case todos queredes traballar as partes, o coidado e as enfermidades que afectan ao mesmo órgano sensorial ou quizais haxa diferenza de opinións. En calquera caso, é bo pensar ben antes de decidir.
Completade esta táboa para axudarvos a pensar:
SENTIDO/
ÓRGANO

N.º DE
RAZÓNS IMPORTANTES QUE ARGUMENTADES PARA ELIXIR ESTA
COMPAÑEIROS
ESPECIALIDADE (PARTES, HIXIENE, ENFERMIDADES...)
INTERESADOS

Vista

Oído

Gusto

Olfacto

Tacto

Agora pensade no equipo: quen queredes ser, que sabedes, como podedes obter máis información, sobre que temas vos gustaría investigar... Reconsiderades a decisión tomada? Anota aquí a decisión definitiva. Especializarémonos en:
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Segundo o achegado, En que vos ides especializar?:

53

Pediatras por un día

Preparados?
Poñédelle un nome ao voso equipo médico:
CONSULTA DE...

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Realizade un mapa mental sobre o órgano dos sentidos que queredes
investigar. Podedes incluír as súas partes, o coidado e os hábitos de hixiene, as enfermidades máis frecuentes..., e todo o que consideredes importante:
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Planificamos
Que temos que facer? Onde podemos buscar a información? Canto
nos levará? É a hora de planificar e repartir tarefas...
Revisa todo o que se pediu no inicio do proxecto, le nas
páxinas seguintes as actividades que ides facer e elabora unha lista co
que cres que necesitaredes:
1. 
2. 
3. 
4. 
Contrasta a túa lista coa dos teus compañeiros e pensade:
QUE FACER?

ONDE CONSEGUILO?

QUEN PODE FACELO?

CANDO TRAELO?

Ensinádelle a táboa de planificación ao profesor. Tomade nota dos consellos que vos dea e pedídelle que vos asine aquí se está de acordo.
Consellos do profesor

Sinatura
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Asegurádevos de que a repartición de tarefas é adecuada.
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Pediatras por un día

Mans á obra
Tarefa 1: Onde está e como se coida?
Actividade 1
Publicitámonos
Imos facer un cartel para a consulta médica. Servirá para que os pacientes saiban quen sodes e cal é a vosa especialidade. Debedes buscar
imaxes do órgano elixido e seleccionar a que vos pareza máis adecuada.
Debuxa aquí un bosquexo do cartel que farías para a consulta.

Actividade 2
Algo non funciona ben neste órgano...
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• Pensa e escribe en 3 minutos as enfermidades máis frecuentes que lle
afectan ao órgano que elixistes:
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• Xunta a túa lista coa dos teus compañeiros de equipo. Busca no
dicionario tres palabras das que aparecen nela e escribe aquí o seu
significado:

Proxecto
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Actividade 3
Busca en Internet algún vídeo sobre hábitos de hixiene persoal diaria.
Despois, elixe tres entre os máis importantes e escribe para que serven:
HÁBITO

SERVE PARA
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Elixe un dos hábitos e debuxa un bosquexo para un cartel informativo
cos pasos que se deben seguir para levalo a cabo:
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Pediatras por un día

Mans á obra
Tarefa 2: Creamos o noso folleto informativo
Actividade 1
Comparade os carteis que fixeron os diferentes equipos e escribide as
súas características principais:
CARACTERÍSTICAS
1. 
2. 
3. 

Actividade 2
Escribe tres recomendacións básicas de limpeza diaria que poñerías no
folleto:
✔
✔
✔
Compara a túa lista coa dos teus compañeiros e escribe as recomendacións básicas de hixiene diaria que ides incluír no folleto definitivo:
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Recomendacións
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Actividade 3
• Recordas a túa última visita ao pediatra? Que che pediu que fixeses
ou dixeses? Por que?

• Como te sentiches na consulta? Por que?

Actividade 4
Tomando en conta as respostas anteriores, prepara un folleto para os
máis pequenos coas recomendacións para ir ao pediatra:

Actividade 5
Elixe un dos dous folletos propostos e escribe dúas razóns para
divulgalo:
• Razón 1:
• Razón 2:
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RECOMENDACIÓNS
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Pediatras por un día

Mans á obra
Tarefa 3: Pediatra por un día
Actividade 1
• E se hoxe es ti o pediatra? Imos preparar a consulta:
QUE NECESITO? (DEBUXO)

PARA QUE SERVE?

Actividade 2
Práctica de peso e talle
• Pesa e mide os teus compañeiros cos instrumentos que trouxemos á
aula. Anota aquí os resultados:
COMPAÑEIRO 1

COMPAÑEIRO 2

COMPAÑEIRO 3

Sexo
Altura
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Peso
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• Busca en Internet táboas orientativas de peso que recomenda a Organización Mundial da Saúde e interpreta os teus resultados coa axuda do profesor.
Interpretación dos datos:

EU
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Actividade 3
Como vas recibir os teus pacientes?
• Escribe como o farías e describe tamén elementos importantes da
comunicación non verbal:

Actividade 4
Elixide unha doenza que lles pode afectar aos nosos sentidos, investigádea e escribide o guión da conversación entre o pediatra e o seu
paciente:
Que me pasa doutor?
Doenza elixida:

Elixide un espazo da aula e preparade a vosa consulta. Somos pediatras por un día!
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Guión:
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Pediatras por un día

Conseguímolo!
1. Como lle ides contar ao grupo o que aprendestes?
Explica como é o folleto que lle ides dar aos vosos compañeiros sobre o órgano dos sentidos traballado, o seu coidado, as enfermidades e a súa prevención mediante a hixiene diaria.
2. Diana de autoavaliación:
Completa a seguinte diana marcando o eixe e o círculo que máis se
aproximan á túa resposta:
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Fixen ben
a letra?

Investiguei
en profundidade?

Cu

en
tiv za ?
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Colaborei en
tarefas grupais?

Realicei todas as
actividades?

Proxecto
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Reflexiona...
• Que aprendín da relación entre un pediatra e o seu paciente?

• Que vou poñer en práctica na miña próxima visita ao pediatra?

• Que podía ter feito mellor neste proxecto?

3. P
 ara rematar:
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Agora imaxina que te elixen como axudante do pediatra para falar cos
máis pequenos do teu colexio. Engádelle todos os complementos que
sexan necesarios e indica para que serven:
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