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1
Acompáñasme ao mercado?

Neste proxecto combinaranse diferentes finalidades educativas relacionadas
coa aprendizaxe da historia, a música e a arte, ademais de afondar na dinámica do traballo cooperativo.
Utilizando como fío condutor a organización dun mercado medieval, os alumnos terán ocasión de aprender varios conceptos relacionados coa vida cotiá
durante a Idade Media, e repasarán e poñerán en práctica o aprendido nas
áreas curriculares de Historia, Música e Educación Artística.
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Ao planificar o evento, adestrarán as súas habilidades emprendedoras, descubrindo por si mesmos os puntos de contacto entre a realidade da vida medieval e a contemporánea. Por outra parte, poñerán en xogo a súa creatividade, as súas habilidades artísticas e interpretativas e iniciaranse dun xeito
divertido no mundo da mercadotecnia.
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O maior atractivo do proxecto será descubrir a riqueza que achega o traballo
cooperativo. Nesta proposta veranse realzadas as aptitudes individuais para
o traballo plástico ou artístico, para actuar, para realizar tarefas organizativas,
etc. E, á vez, farase evidente a forza que xera o traballo en equipo para levar
a cabo unha tarefa.
Os nosos alumnos veranse nunha situación moi favorable para perder o medo
escénico, para practicar as súas habilidades musicais e para aprender a interactuar fluidamente cun auditorio.
Verdade que é un proxecto atractivo? Todos ao mercado!

Proxecto

1

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

Que imos
aprender?

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

Páxinas 3.ª e 4.ª

Aprendemos
xuntos

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

Páxinas 5.ª e 6.ª

Preparados?

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

ACOMPÁÑASME AO MERCADO?

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:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

1. Como vivían na Idade Media?
2. Como se organizaba o comercio?
3. Que nos fai iguais e que nos diferencia?
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OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Utilizar as tecnoloxías da información e a
comunicación para obter información.
- Participar nas actividades de grupo adoptando un
comportamento responsable, construtivo e solidario.
- Describir a estrutura estamental da Idade Media.
- Recoñecer as actividades económicas desenvolvidas
durante a Idade Media.
- Ler con ritmo e entoación rimas e romances.
- Elaborar representacións espaciais (planos)
utilizando nocións xeométricas básicas (paralelismo e
perpendicularidade).
- Elaborar coreografías sinxelas con pezas musicais
medievais.

- Estudo da Idade Media: economía, organización social,
tradicións, cultura e arte.
- Investigación sobre a organización social na Idade Media.
- Utilización de estratexias para potenciar a cohesión do grupo
e o traballo cooperativo.
- Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación
para buscar e seleccionar información,
e presentar conclusións.
- Lectura de textos literarios.
- Estratexias para a comprensión lectora de textos.
- Coñecemento da situación no plano e o espazo.
- Realización de posicións relativas de rectas e circunferencias.
- Interpretación dunha danza utilizando técnicas cooperativas.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:
- Realizar estimacións de lonxitudes empregando
medidas non estandarizadas.
- Situar elementos esenciais nun plano utilizando liñas
paralelas e perpendiculares.
Competencia lingüística:
- Ler en voz alta coa claridade, o volume de voz, a
postura e o entusiasmo adecuados.
- Xerar textos que rimen.
Competencia dixital:
- Buscar imaxes e vídeos relacionados coa Idade Media.
- Elaborar pensamentos propios a partir da información
recollida de Internet.
Competencia social e cívica:
- Participar de forma activa no grupo con respecto e
interese.
- Saber escoitar e aceptar as ideas dos compañeiros.
Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Escoitar pezas musicais medievais.
- Realizar coreografías sinxelas.
Competencia en aprender a aprender:
- Identificar similitudes e diferenzas nunha comparación.
- Chegar a opinións persoais tras a observación da
realidade a través de rutinas de pensamento.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Organizar e planificar as tarefas para realizar un
traballo individual e en equipo.

Tarefa 1: Como é un mercado medieval?
Tarefa 2: Deseñamos un mercado medieval.
Tarefa 3: Xograres e bailaríns.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

- Desenvolver actitudes de cooperación e de
traballo en equipo.

- Desenvolve actitudes de cooperación e de
traballo en equipo.

- Identificar o modo de vida e o legado
artístico, cultural e económico da Idade
Media.

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

- Coñecer a organización económica durante
a Idade Media.
- Utilizar as tecnoloxías da información e
a comunicación para obter información,
aprender e expresar contidos sobre
ciencias sociais.
- Ler en voz alta diferentes textos, coa fluidez
e a entoación adecuadas.
- Utilizar estratexias para a comprensión de
textos de diversa índole.
- Utilizar as nocións xeométricas de
paralelismo, perpendicularidade, perímetro
e superficie para describir e comprender
situacións da vida cotiá.
- Crear unha coreografía sinxela para ser
interpretada en grupo.

- Coñece a vida durante a Idade Media,
e a súa achega científica e cultural.
- Describe o legado artístico, cultural
e económico da Idade Media.

FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO
- Rexistro de avaliación.
- Rúbrica de lectura en
voz alta.
- Respostas ás diversas
actividades formuladas.
- Mapa mental das ideas
sobre a Idade Media.

- Coñece a organización estamental da
sociedade medieval, o auxe dos gremios e
a reaparición das cidades nese período.
- Busca, selecciona e organiza información
concreta e relevante, analízaa,
obtén conclusións, reflexiona acerca
do proceso seguido e comunícao
oralmente e/ou por escrito.
- Utiliza as tecnoloxías da información
e a comunicación (Internet, blogs, redes
sociais, etc.) para elaborar traballos coa
terminoloxía adecuada aos temas tratados.
- Le en voz alta diferentes tipos de textos
apropiados á súa idade, con velocidade,
fluidez e entoación adecuada.
- Entende a mensaxe de xeito global, e
identifica as ideas principais e secundarias
dos textos lidos.
- Identifica e representa posicións relativas
de rectas.
- Comprende e describe situacións
da vida cotiá, e interpreta e elabora
representacións espaciais (planos),
utilizando as nocións xeométricas
básicas (situación, paralelismo,
perpendicularidade).

RECURSOS/ALIANZAS
- Centro comercial, mercados da zona, etc.
- Material escolar, reprodutor de música,
acceso a Internet, etc.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO

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

Que aspectos debo
manter?
- Aprendizaxe.

- Como vou minimizar as dificultades?

- Motivación.

- Que necesidades individuais prevexo no
desenvolvemento da unidade?

- Organización temporal.

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

- Organización de
grupos de traballo.
Que aspectos debo
mellorar?
- Temporalización.
- Materiais e recursos.
- Avaliación.
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- Interpreta danzas en grupo.
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DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS COA SÚA CORRESPONDENCIA COA AVALIACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREFAS/ACTIVIDADES

Tarefa 1:

COMO É UN MERCADO MEDIEVAL?
Lingua
Ciencias Sociais

Actividade 1

Lingua
Ciencias Sociais

Actividade 2

Lingua
Ciencias Sociais

Actividade 3

Tarefa 2:

DESEÑAMOS UN MERCADO MEDIEVAL
Educación Artística
Ciencias Sociais

Actividade 1

Educación Artística
Matemáticas

Actividade 2

Ciencias Sociais
Educación Artística

Actividade 3

Tarefa 3:
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XOGRARES E BAILARÍNS
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Lingua
Ciencias Sociais

Actividade 1

Educación Artística
Lingua

Actividade 2

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

QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

- Busca, selecciona e organiza información; analízaa, obtén conclusións, reflexiona
acerca do proceso seguido e comunícao oralmente e/ou por escrito.
- Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para elaborar traballos coa
terminoloxía adecuada aos temas tratados.
- Busca imaxes e vídeos relacionados coa Idade Media.
- Elabora pensamentos propios a partir da información recollida de Internet.

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/ EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

- Rexistro de avaliación.
- Comparación dun mercado
medieval cun centro comercial
actual.

- Coñece a vida na Idade Media.
- Identifica similitudes e diferenzas entre o pasado e a actualidade.

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

- Comprende e describe situacións da vida cotiá, e interpreta e elabora
representacións espaciais (planos), utilizando as nocións xeométricas básicas
(situación, paralelismo, perpendicularidade).
- Identifica e representa posicións relativas de rectas.
- Coñece a organización estamental da sociedade medieval.
- Realiza estimacións de lonxitudes empregando medidas non estandarizadas.
- Sitúa elementos esenciais nun plano utilizando liñas paralelas e perpendiculares.

- Plano de distribución do mercado.
- Deseño de vestiario.

- Participa de forma activa no grupo con respecto e interese.
- Sabe escoitar e aceptar as ideas dos compañeiros na realización dun traballo
común.
- Chega ao consenso cos compañeiros do grupo.

- Entende a mensaxe, de xeito global, e identifica as ideas principais
e secundarias.
- Escoita pezas musicais medievais.
- Realiza coreografías sinxelas.

- Rúbrica de lectura en voz alta.
- Rúbrica sobre a creación dunha
coreografía.
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- Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con fluidez
e entoación adecuada.
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Acompáñasme ao
mercado?

Que imos aprender?
Como vivían na Idade Media?
Como se organizaba o comercio?
Que nos fai iguais
e que nos diferencia?
Situación
A Idade Media é o período da historia que transcorre entre a Idade Antiga e a Idade
Moderna, entre os séculos v e xv.

Foi unha época de guerras onde os reis e os cabaleiros adquiriron grande importancia. Nos castelos, ou arredor deles, situábanse os mercados onde acudía a poboación: campesiños, artesáns e mercadores que ían comprar, vender ou intercambiar
os seus produtos. O día de mercado podíase gozar tamén de sinxelos espectáculos.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Por un día, o voso colexio vaise converter nun mercado medieval e vós
debedes organizalo. Ídesvos converter en artesáns, comerciantes, xograres...
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 eremos vídeos de mercados medievais que se
V
desenvolven en lugares de toda España.
Compararemos un mercado medieval cun centro
comercial actual.
Tomaremos decisións en equipo sobre o deseño do
mercado que queremos montar no colexio.
Converterémonos en vendedores, xograres e bailarins da
época.

Proxecto

1

Antes de empezar... pensa individualmente
Claves sobre a Idade Media
Que ideas tes sobre a Idade Media, as clases sociais, os oficios, as
manifestacións artísticas?
Dúas ideas
1. 

2. 

Que che gustaría saber?
Dúas preguntas
1. 

2. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Que imaxe che suxire esta etapa histórica?
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Acompáñasme ao
mercado?

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...
Anotade cada un dos compañeiros que formades parte do grupo e buscade
un nome para o equipo. Para inspirarvos, pensade na Idade Media, nas súas
características, nos acontecementos históricos máis destacados ou nos personaxes máis importantes.

NOME
DO EQUIPO

1. Nome:
2. Nome:
3. Nome:
4. Nome:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

5. Nome:
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Escribide un lema que recolla as fortalezas
que tedes como equipo:

Deseñade o escudo do equipo: os símbolos
deben recordar as vosas calidades:

LEMA

ESCUDO

Proxecto

1

Tomamos decisións xuntos
Debedes decidir o día da semana e o horario máis adecuado para realizar o
mercado. Debatédeo en equipo e anota aquí a vosa decisión:
O día e o horario que propoñemos é:

Como ides publicitar no colexio o mercado medieval? Facede unha lista de
ideas e escribide as que vos parezan máis adecuadas:

Tedes que acordar entre todos que ides facer para publicitar o mercado
e decidir de que se vai encargar cada grupo:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

O meu grupo encargarase de...
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Acompáñasme ao
mercado?

Preparados?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Revisa no teu libro o tema da Idade Media. Despois, elabora un mapa mental
coas características que máis che chamaron a atención:
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Proxecto

1

Planificamos
É a hora de planificar e repartir tarefas. Revisa que se vos pide ao inicio do
proxecto, le as páxinas seguintes coas actividades que debedes realizar
e completa unha lista co que necesitades:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Contrasta a túa lista coa dos teus compañeiros e pensade:

QUE FACER?

ONDE CONSEGUILO?

Ensinádelle a táboa de planificación ao profesor. Tomade nota dos consellos
que vos dea e pedídelle que vos asine aquí se está de acordo:
Sinatura
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Consellos do profesor
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Acompáñasme ao
mercado?

Mans á obra
Tarefa 1: Como é un mercado medieval?
Actividade 1
Busca en Internet vídeos de mercados medievais que se celebren en distintas
poboacións españolas. Fai unha lista do que máis che gustou e do que menos:

Actividade 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Pega catro fotos ou fai catro debuxos onde se vexan as distintas actividades
que se desenvolvían nos mercados medievais.
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Proxecto

1

Actividade 3
Compara estas fotografías:
Mercado medieval

Centro comercial actual

• En que se parecen e en que se diferencian?

MERCADO MEDIEVAL

CON RESPECTO A...

CENTRO COMERCIAL

Produtos en venda

Vendedores

Decoración

Atraccións

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Elabora unha conclusión coas vantaxes e os inconvenientes de cada un:
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Acompáñasme ao
mercado?

Mans á obra
Tarefa 2: Deseñamos un mercado medieval
Chegou o momento de deseñar o voso mercado. Cada equipo vai montar o
seu propio posto.

Actividade 1
Que imos facer?
• Colocade no centro da mesa un folio. Durante un minuto, xirará no sentido
das agullas do reloxo para que cada alumno escriba as súas ideas.
• A continuación, debedes consensuar o produto que ides vender ou a actividade que queirades realizar.

A DECISIÓN DO EQUIPO É...

• Agora tedes que compartir con toda a clase as vosas ideas e decidir de que
posto se vai encargar cada un.

O MEU EQUIPO ENCARGARASE DE...

• Por último, tedes que acordar o deseño e a decoración do voso posto
(manteis, carteis, estandartes, bandeirolas, escenario, disfraces, etc.).
Escribe os materiais que necesitedes:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

DECORAMOS O NOSO POSTO CON...
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Proxecto

1

Actividade 2
Imos montar o mercado medieval no patio do colexio.
• Debuxa un plano do patio para distribuír o espazo onde ides montar o mercado utilizando só liñas rectas perpendiculares e paralelas. Incluíde os lugares onde colocariades os postos de venda, o sitio para os xograres, a zona
de danzas medievais, etc.

Confrontade os planos que realizou cada un dos equipos e
decidide entre todos cal é a mellor opción.

Actividade 3
Que personaxe vou ser?
Repasa no teu libro como era a organización social durante a Idade Media:

• En cantos estamentos se organizaba?

• A que grupo social pertencía cada un dos estamentos?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Quen era a máxima autoridade na sociedade feudal?
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Acompáñasme ao
mercado?

Mans á obra
Tarefa 3: Xograres e bailaríns
Actividade 1
Agora ides ser xograres e recitar o romance A doncela guerreira.
Trátase dun poema que se compuxo durante a Idade Media en
España.
Na Idade Media, moi pouca xente sabía ler e escribir. Por iso, as noticias transmitíanse
de xeito oral. As prazas e as feiras eran lugares perfectos onde se difundían as últimas
novidades.
• Lede e repartide as estrofas do romance entre os compoñentes do grupo.
• Ilustra nun folio a parte do romance que che tocou e con todos os debuxos
preparade un panel.
• Por quendas, lede en voz alta o romance á vez que ides sinalando as ilustracións que fan referencia a cada unha das partes. Podedes engadir unha música das que che propoñemos na seguinte actividade para que acompañe a
túa lectura. No mercado, alternárdesvos para realizar a vosa lectura.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Romance da doncela guerreira
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A un capitán sevillano
Deus sete fillas mandou
e tivo a mala sorte
que ningunha foi varón.

—Padre, se o levo moi longo,
coa tesoira o cortarei,
que co pelo ben cortado
un varón parecerei.

Un día a máis pequena
caeulle a inclinación
de marchar loitar á guerra
vestidiña de varón.

Sete anos na guerra
e ninguén a coñeceu.
Un día indo a cabalo
a súa espada perdeu
e en vez de dicir maldito,
saíulle maldita eu!

—Non vaias, filla, non vaias,
que te van recoñecer,
levas o pelo moi longo
e dirán que es muller.

O rei que a estaba oíndo
ata o seu pazo a levou;
arranxáronlle os papeis
e coa rapaza casou.
Aquí remata a historia
da nena e o varón.

Proxecto

1

Actividade 2
O día do mercado medieval tamén poderedes gozar coas danzas que representará cada un dos equipos. Suxerímosvos algunhas pezas musicais aínda
que podedes elixir a que prefirades:
Branle des Chevaux

At Frederick II's Court

Greensleeves

Arrival to the Oxford Market

A PEZA MUSICAL QUE PROPOÑO É...

• Preséntalle ao equipo a peza musical que elixiches e decidide entre todos
cal podería ser a mellor para realizar conxuntamente:

DECIDIMOS...

• Busca información sobre a obra musical que elixistes e elabora unha breve
recensión:
Título:
Compositor:
Ano de composición:

Entre todos os compoñentes do equipo, tedes que crear unha
coreografía coa música que elixistes e o día do mercado
iredes alternando os distintos grupos para realizar a vosa danza
e, así, amenizar e entreter o público que vos visite.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Tema:
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Acompáñasme ao
mercado?

Conseguímolo!
1. C
 omparte o que aprendiches:
Elixe unha imaxe que resuma o que aprendiches con este proxecto.
Podes buscar en Internet ou debuxala:

2. A
 ntes pensaba... Agora penso:
Ao longo do proxecto fuches aprendendo máis sobre a Idade Media. Pensa
en novos coñecementos que adquiriches ou como cambiou a túa visión deste
período histórico:
Antes pensaba

Agora penso

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

3. D
 e que es capaz?
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SON CAPAZ DE...
Colaborar en tarefas de grupo.
Seleccionar información en Internet.
Identificar os grupos sociais da etapa medieval.
Coñecer as actividades económicas da Idade Media.
Ler en voz alta coa entoación e o ritmo adecuados.
Realizar unha coreografía con música medieval.

SI

EN PROCESO

AÍNDA NON

Proxecto

1

Reflexiona...
• En que me axudou este proxecto en relación coa Idade Media?

• Que é o que máis me custou facer?

• Se puidese volver facelo, que cambiaría?

4. Para rematar, convértete nun xograr:
Imaxina que apareces nun mercado da Idade Media convertido nun xograr. Escribe en verso, coma se fose un romance, o que fixeches no proxecto. Explica
o que sabes deste período e aproveita para contar algúns dos cambios que se
produciron na actualidade con relación a esa época:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Título do teu romance
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Proxecto

2
Foise a luz!

No proxecto que nesta ocasión propoñemos, súmanse varias finalidades educativas: ciencia, aplicacións prácticas das leis físicas, conciencia ecolóxica e
creatividade.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

A través da construción dunha máquina, os alumnos van aplicar coñecementos adquiridos en diferentes áreas, especialmente as relacionadas coas ciencias e as matemáticas. Tamén van practicar a compresión lectora, xa que deberán ler e analizar textos científicos. Exercitarán a expresión oral mediante a
escritura dun diario e, finalmente, poñerán en xogo habilidades plásticas para
realizar gráficos e deseños que requirirá o proxecto.
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Os alumnos adestrarán as habilidades emprendedoras mediante a definición
de roles e a organización do traballo, e poñerán en marcha diferentes iniciativas de investigación para encontrar a inspiración que necesitarán para crear
o seu prototipo.
A reflexión sobre a enerxía achegaraos ao importante tema da sostibilidade
do planeta, de maneira que será unha boa achega ao proceso de maduración
da súa conciencia ecolóxica.
A presentación do seu traballo ao resto da clase daralles a oportunidade de
integrarse nun proxecto ameno de traballo cooperativo e mellorará as súas
habilidades de comunicación social.
A que esperamos para deseñar as nosas máquinas?

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:

FOISE A LUZ!

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

FÍOS CONDUTORES:
1. De que se compón unha máquina?
2. Que é necesario para que unha máquina funcione?
3. Como podo contribuír á creación das máquinas do futuro?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Descubrir os tipos de máquinas, simples e compostas,
as súas aplicacións e usos no día a día.
- Coñecer os tipos de enerxía máis comúns que moven as
máquinas.
- Comprender e utilizar vocabulario do ámbito das
máquinas de forma oral e escrita.
- Usar diferentes recursos para a busca de información
útil referente ás máquinas.
- Recoñecer o perigo de determinadas máquinas.
- Ler e analizar un texto narrativo de ámbito científico,
extraendo as ideas principais.
- Expresar sentimentos e emocións a través da escritura
dun diario.
- Elaborar normas de uso das enerxías e máquinas.
- Deseñar un prototipo.
- Realizar un mural.

- Recoñecemento de máquinas simpes e compostas.
- Aplicación da tecnoloxía na vida diaria.
- Coñecemento das máquinas no século xxi.
- Estudo das principais transformacións da enerxía na natureza,
e os dispositivos para utilizala.
- Recoñecemento das fontes de enerxía renovables e non
renovables.
- Creación de hábitos de consumo responsable de enerxía.
- Lectura de textos do ámbito das máquinas e a enerxía.
- Uso de estratexias de aprendizaxe cooperativa e por
proxectos.
- Análise de textos científicos e xornalísticos.
- Redacción dun diario.
- Utilización de recursos visuais na comunicación escrita.
- Adquisición do vocabulario específico do ámbito das
máquinas e a enerxía.
- Deseño de prototipos.
- Fomento da creatividade e orixinalidade nos deseños.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:

Tarefa 1: Investigación sobre a máquina.

-A
 plicar medidas de aforro de enerxía no fogar.

Tarefa 2: Abordamos o problema do apagamento.

Competencia lingüística:

-R
 edactar textos sobre opinións ou investigacións, e ler e
comprender unha noticia de prensa.

-S
 eleccionar a información máis relevante e construír frases
correctas co vocabulario adecuado.
Competencia dixital:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

-E
 laborar información derivada da obtida a través de
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medios tecnolóxicos.
Competencia social e cívica:

-P
 romover a diminución do consumo enerxético.
-V
 alorar a importancia da robótica para o ben común.
Competencia en conciencia e expresións culturais:

-D
 esenvolver a creatividade e o enxeño.
Competencia en aprender a aprender:

-T
 omar decisións: valorar todas as posibilidades, decidir a
mellor opción e xustificar a elección.
Competencia en sentido de iniciativa e sentido empresarial:

-D
 efender ideas.
-P
 articipar en actividades de grupo.

Tarefa 3: Afondamos nas solucións.

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO

- Identificar e describir transformacións de

- Identifica e describe transformacións de

-C
 adro de toma de

enerxía na natureza, e coñecer dispositivos
e máquinas que as producen.

-A
 mpliar e afianzar a idea de fonte de
enerxía.

-C
 oñecer os usos da enerxía nas actividades
humanas e os problemas derivados do
consumo de fontes non renovables.

-A
 dquirir estratexias para aforrar enerxía en
diferentes lugares.

-A
 fianzar a idea de máquina, e coñecer os
elementos e o funcionamento de máquinas
simples e complexas.

-C
 oñecer e valorar o esforzo científico e
tecnolóxico que fai posible o progreso
humano.

-C
 omprender informacións, e adquirir
vocabulario sobre o uso da enerxía
e as máquinas, expresar coñecementos
e opinións propias sobre os problemas
derivados do mal uso das máquinas
ou a enerxía.

-C
 oñecer e usar de forma responsable as
novas tecnoloxías.

-U
 sar estratexias para tratar a información,
convertela en coñecemento e aplicala, e
participar na propia aprendizaxe.

enerxía en fenómenos naturais.

decisións.

-N
 omea aparatos que transforman enerxía.

-M
 apa mental inicial.

-D
 efine fontes renovables e non renovables

-P
 rototipo de máquina.

de enerxía.

-N
 omea actividades nas que usa enerxía e
as fontes das que se obtén.

-D
 escribe os efectos ambientais da
produción e o uso de enerxía.

-N
 omea e describe accións para diminuír o
consumo de enerxía na vida cotiá.

-N
 omea máquinas simples e compostas,
describe os seus elementos e o seu
funcionamento, e formas e transformacións
de enerxía implicadas no seu
funcionamento.

-C
 omprende informacións e adquire
vocabulario sobre o uso da enerxía
e as máquinas; expresa coñecementos e
opinións de forma oral e escrita sobre o
mal uso das máquinas ou a enerxía.

-F
 icha de investigación
sobre a máquina.

-D
 iario do inventor.
-T
 áboa de problemas e
solucións sobre o uso
de enerxías.

-C
 adro con normas de
aforro enerxético.

- Instancia.
-M
 ural.
-D
 iana autoavaliativa.
-T
 arxetas do trivial das
máquinas completadas.

-M
 ostra unha actitude emprendedora,
acepta os erros ao autoavaliarse, persevera
nas tarefas de recuperación e participa
activamente nos exercicios de aprendizaxe
cooperativa.

-M
 ostrar iniciativa e perseveranza á hora de
afrontar problemas e defender opinións,
e desenvolver actitudes de respecto e
colaboración á hora de traballar en grupo.

Visita de expertos á aula, pais que teñan
coñecementos tecnolóxicos, etc.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO

-Q
 ue dificultades e potencialidades prevexo

Que aspectos debo
manter?

no grupo durante o desenvolvemento da
unidade?

-C
 omo vou minimizar as dificultades?
-Q
 ue necesidades individuais prevexo no
desenvolvemento da unidade?

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

- 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:

INVESTIGA SOBRE A MÁQUINA
Ciencias Naturais
Lingua

Actividade 1

Ciencias Naturais
Lingua

Actividade 2

Lingua

Actividade 3

Tarefa 2:

ABORDAMOS O PROBLEMA DO APAGAMENTO
Lingua
Ciencias Naturais

Actividade 1

Lingua
Ciencias Naturais

Actividade 2

Ciencias Naturais
Educación Artística

Actividade 3

Tarefa 3:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

AFONDAMOS NAS SOLUCIÓNS
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Ciencias Naturais

Actividade 1

Ciencias Naturais
Lingua

Actividade 2

Lingua

Actividade 3

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

QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/ EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

- Achega información válida para completar un cadro.
- Selecciona a información máis relevante.
- Sintetiza e defende as súas ideas.
- Acepta a decisión do grupo.
- Expresa sentimentos e emocións.
- Utiliza o vocabulario adecuado ao tema.
- Constrúe oracións correctamente usando os signos de puntuación.

- Respostas a preguntas.
- Razóns expostas.
- Decisión final.
- Redacción do diario.
- Ideas escritas.

- Nomea máquinas simples e compostas, describe os seus elementos
e funcionamento, e formas e transformacións de enerxía implicadas no seu
funcionamento.
- Achega información válida sobre coñecementos previos para completar as
preguntas.
- Constrúe frases correctas co vocabulario adecuado.

- Investigación sobre as partes dunha
máquina.
- Busca de información sobre
enerxías alternativas.

- Investiga sobre os tipos de enerxía.
- Presenta o seu traballo con limpeza e orixinalidade.
- Defende as súas ideas.
- Acepta a decisión do grupo.

- Describe os efectos ambientais da produción e o uso de enerxía.
- Obtén e organiza información; utiliza os recursos dixitais con interese e
responsabilidade.
- Selecciona a información máis relevante e sintetiza as ideas.

- Comprende informacións, adquire vocabulario sobre o uso da enerxía e as
máquinas; expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita sobre o mal
uso das máquinas ou a enerxía.
- Promove o fomento do consumo enerxético responsable.

- Busca de solucións.
- Contribucións a preservar o medio.
- Redacción dunha carta.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Postula normas sobre o consumo responsable de enerxía.
- Antepón o ben común aos seus desexos ou necesidades.
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Foise a luz!

Que imos aprender?
De que se compón unha máquina?
Que é necesario para que unha máquina
funcione?
Como podo contribuír á creación
das máquinas do futuro?
Situación

ento!
m
a
g
a
grande
de ap

Gran ork recorda oos despois
Y
ez an
Nova m
ento d
apaga

Grande
apagamento!

Pedíronnos axuda para poñer en funcionamento as máquinas apagadas. Para colaborar co restablecemento da actividade na cidade, debedes elixir unha das máquinas e poñervos mans á obra. Pero mellor imos paso a paso...

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

 escubrir os tipos de máquinas e a súa función no día
D
a día.
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Coñecer os tipos de enerxía máis comúns que moven as
máquinas.
Analizar un texto narrativo de ámbito científico.
Expresar sentimentos e emocións a través da escritura
dun diario.
Deseñar prototipos.
Realizar unha infografía ou mural.

Proxecto

2

Antes de empezar... pensa individualmente
Botamos unha ollada...

Elixe unha máquina das que ves na foto:
Que sabes dela?

Que máis che gustaría saber?

Agora observa este debuxo e contesta:

»

Pensamento,
Imaxinación,
Creatividade
Esforzo
Traballo

»

Tecnoloxía ao servizo humano.
Control do progreso.
Enerxía sostible.

Que necesitarás para poñer a máquina elixida en marcha? Selecciona
tres elementos que consideres importantes:
1. 
2. 
3. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Ferramentas.
Instrucións.
Enerxía.
Normas de seguridade.
Observación.
Experimentación.
Comprobación de hipóteses.
Valores.
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Foise a luz!

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

NOME
COMPAÑEIRO 1

NOME
COMPAÑEIRO 2

NOME
COMPAÑEIRO 3

NOME
COMPAÑEIRO 4

O MEU NOME

Escribe debaixo dos seus nomes unha calidade que teñan os teus compañeiros:

CALIDADE
COMPAÑEIRO 1

CALIDADE
COMPAÑEIRO 2

CALIDADE
COMPAÑEIRO 3

CALIDADE
COMPAÑEIRO 4

Agora debatede entre vós e anota:

POR QUE CREDES QUE SE PODE
PRODUCIR UN APAGAMENTO?
Compañeiro 1

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Compañeiro 2
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Compañeiro 3

Eu

CALES SON AS SÚAS
CONSECUENCIAS?

A MIÑA
CALIDADE

Proxecto
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Tomamos decisións xuntos
Que tipo de máquinas imos investigar? Poñémonos de acordo?
É moi difícil elixir entre miles de máquinas. En
calquera caso, sempre é bo pensar ben antes
de tomar unha decisión.
Completade esta táboa para que vos axude a
pensar:

CATEGORÍA DE
MÁQUINAS

DE
MÁQUINA ELIXIDA N.º
VOTOS

RAZÓNS IMPORTANTES PARA ESTA ELECCIÓN

Transporte

Fogar

Saúde

Comunicacións

Diversión

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Segundo o que se achegou, que categoría e que máquina preferides?
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Foise a luz!

Preparados?
Poñédelle un nome ao voso equipo que teña que ver coa máquina
ou coa categoría elixida:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Elaborade un mapa mental sobre a máquina que queredes investigar con todos os campos que pensades abranguer:
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Proxecto
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Planificamos
É a hora de planificar e repartir tarefas. Revisa o que se pediu no inicio do
proxecto, le as páxinas seguintes coas actividades que ides facer e elabora
unha lista co que cres que necesitades:
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.
Ensinádelle a táboa de planificación ao profesor. Tomade nota dos consellos
que vos dea e pedídelle que asine aquí se está de acordo
Sinatura
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Consellos do profesor
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Foise a luz!

Mans á obra
Tarefa 1: Investiga sobre a máquina
Actividade 1
Completa a seguinte táboa:

MÁQUINA
NOME
DO INVENTOR
CANDO SE
INVENTOU?
COMO FUNCIONA?
PARA QUE SERVE?
QUE ACHEGA Á
HUMANIDADE?

Actividade 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Se tiveses que elixir só unha máquina para centrar o voso esforzo en facela
funcionar, cal elixirías? Escribe as túas razóns para tratar de convencer o resto do teu equipo e, despois, compartide as vosas conclusións:
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• Cal foi a decisión final do equipo?
Votos a favor

   Votos en contra

Proxecto

2

Actividade 3
Diario do inventor
• Ponte na pel do inventor da máquina e escribe sobre as súas emocións e
sentimentos ao empezar o proxecto de construción, durante o proceso e o
día que rematou:

Día:
Hoxe iniciamos a construción de...

Día:
Xurdiron problemas con...

Día:

• Expresa con 3 adxectivos o que puido experimentar o inventor:
1

   2

   3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Hoxe chegou o gran día...
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Foise a luz!

Mans á obra
Tarefa 2: Abordamos o problema do apagamento
Actividade 1
Investigamos por que a nosa máquina non funciona:
Partes principais da máquina.

Se unha parte está estragada, pode facer que non funcione a máquina?

Que debemos saber para arranxar a parte que non funciona?

Actividade 2
Contesta estas preguntas sobre a máquina seleccionada:
• Que é o primeiro que debemos comprobar cando unha máquina non
funciona?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Como funciona a túa máquina? Que tipo de enerxía necesita para funcionar?
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• Cal cres que é o problema nun apagamento? Que relación ten co funcionamento da vosa máquina?

Proxecto

2

Actividade 3
Descubre o funcionamento da túa máquina.
• Que é a enerxía? De onde sae?

• Que son as enerxías non renovables? E as renovables?

• Por cal enerxía renovable poderiamos substituír a que utiliza a túa máquina?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Realiza un prototipo de como sería a túa máquina con outro tipo de enerxía.
Recorda que podes utilizar palabras para explicar os detalles. Despois, elixide
un dos prototipos entre os propostos polos teus compañeiros de equipo:
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Foise a luz!

Mans á obra
Tarefa 3: Afondamos nas solucións
Actividade 1
Investigamos e poñemos ideas en común.
• Pensade onde se produce a enerxía, como se extrae, como se transporta
ata a túa máquina, que gasto supón:

BENEFICIOS E RISCOS SOBRE O USO DA ENERXÍA
PROBLEMAS QUE XERA

COMO OS SOLUCIONARIAMOS?

• Que conclusións podemos sacar sobre a enerxía que debemos elixir para as
máquinas do futuro?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Que factores son máis importantes á hora de elixir unha enerxía?
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Proxecto

2

Actividade 2
A nosa contribución
Imos realizar un decálogo sobre normas de aforro de enerxía:

NA CASA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

NA ESCOLA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Actividade 3
Redacta unha solicitude ao teu concello para reducir o gasto enerxético:
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE

EXPOÑO QUE:

POR ISO SOLICITO:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

EU:
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Foise a luz!

Conseguímolo!
1. P
 reparamos en grupo un mural coa presentación da nosa máquina para
mostrárllela e explicárllela aos nosos compañeiros da clase.
Realiza un esbozo da distribución do espazo no mural:

2. D
 iana de autoavaliación:

Co
i

de

ia

or

to

gr

af

ía

?

Investiguei
en profundidade?
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Teño coidado
coa caligrafía?

u
lo
ia
er o?
at ri
m sa
o ce
ei ne
gu llo
he ba
Ac tra
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Colaborei en tarefas
grupais?

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

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

Completa a seguinte diana marcando o eixe e círculo que máis se aproxima á túa resposta:

Realicei todas as
actividades?

Proxecto

2

Reflexiona...
• Que aprendín con estas tarefas?

• Que é o que máis me custou facer?

• Se puidese volver facelas, que cambiaría?

4. Para rematar:

Preguntas

Preguntas

Preguntas

Respostas

Respostas

Respostas
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Imos facer entre todos un xogo chamado O trivial das máquinas. Construiremos tarxetas cunha cartolina onde escribiremos preguntas e respostas
sobre as máquinas traballadas pola clase. Deseñade aquí o borrador das
tarxetas con debuxos, preguntas e respostas sobre a vosa máquina. Despois tedes que poñervos de acordo sobre quen fará o taboleiro e as fichas.
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Corremos por eles

Afrontamos un proxecto cuxas finalidades educativas xuntan deporte, saúde
e solidariedade.
Mediante a organización dunha carreira solidaria, os alumnos terán a oportunidade de poñer en práctica coñecementos adquiridos en diferentes áreas
curriculares: hábitos saudables, funcións vitais, frecuencia cardíaca, prevención de lesións, medicións matemáticas reais, redacción de textos, linguaxe e
comunicación visual, debuxo, etc.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

A planificación concreta do evento deportivo permitiralles aos nenos adestrar as
súas habilidades emprendedoras definindo roles, anticipando dificultades, programando accións ou descubrindo diferentes maneiras de facer do seu
proxecto o máis atractivo posible para poder levalo a cabo. Ademais, deberán
ter como obxectivo axudar á causa solidaria elixida.
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«Corremos por eles» permitirá que os nenos descubran maneiras divertidas
de ser solidarios. Investigarán, propoñerán e elixirán a quen queren axudar e,
o máis importante, como facelo, xa que a achega económica non é o único
xeito a través da que podemos emprender socialmente.
Por último, os nenos afondarán na importancia do hábito de facer deporte
para o coidado da súa saúde e aprenderán de xeito práctico a coñecer como
reacciona o noso corpo ante o exercicio físico ou a previr lesións.
Non vos entran ganas de poñervos en marcha? A correr!

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:

CORREMOS POR ELES

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

FÍOS CONDUTORES:
1. Por que é importante practicar deporte?
2. Como podo ser solidario?
3. Como se organiza un evento deportivo?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Valorar o deporte como medio para favorecer o
desenvolvemento persoal e social.

- Desenvolvemento de hábitos saudables para previr
enfermidades.

- Desenvolver habilidades sociais que favorezan a
participación en actividades de grupo adoptando un
comportamento responsable, construtivo e solidario.

- Fomento da iniciativa emprendedora.

- Coñecer e apreciar os valores e as normas de
convivencia mediante a redacción e o cumprimento
dun regulamento deportivo.
- Utilizar as novas tecnoloxías para obter e producir
informacións.
- Utilizar medios tecnolóxicos para a medida, o cálculo
e a representación de distancias.

- Produción de textos instrutivos para comunicar normas.
- Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
aprendizaxe.
- Aprendizaxe de medidas de superficies referidas a situacións
da vida real.
- Quentamento, dosificación do esforzo e recuperación do
necesario para previr lesións.

- Aproveitar a actividade física como medio para
colaborar con iniciativas solidarias.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía:

Tarefa 1: Calculo a miña frecuencia cardíaca (traballo individual
e en grupo cooperativo).

- Identificar e manipular con precisión elementos
matemáticos en situacións cotiás.
Competencia lingüística:
- Producir textos escritos de diversa complexidade
para o seu uso en situacións cotiás.
- Expresar oralmente de xeito ordenado e claro
calquera tipo de información.
Competencia dixital:
- Manexar ferramentas dixitais para a construción de
coñecemento.
- Realizar medicións de tempo cun cronómetro.
Competencia social e cívica:
- Desenvolver e promover hábitos de vida saudable.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións.
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- Involucrarse ou promover accións cun fin social.
Competencia en conciencia e expresións culturais:
- Elaborar traballos e presentacións con sentido
estético.
Competencia en aprender a prender:
- Aplicar estratexias para a mellora do pensamento
creativo.
Competencia en sentido de iniciativa e espírito
emprendedor:
- Realizar propostas orixinais e realistas para o deseño
dos circuítos.

Tarefa 2: Redactamos o regulamento? (destreza de
pensamento, comparar e contrastar, traballo individual e
cooperativo).
Tarefa 3: Deseñamos os circuítos (destreza de pensamento,
toma de decisións, traballo individual e cooperativo).

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

FERRAMENTAS
DE AVALIACIÓN
E EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO
DO PROXECTO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

- Adoptar estilos de vida saudables.
- Desenvolver a creatividade e o espírito
emprendedor.

- Recoñece e explica os estilos de vida
saudables, e os seus efectos sobre o
coidado e mantemento do organismo.

- Termómetro solidario
(inicial e final).

- Desenvolver actitudes de cooperación e de
traballo en equipo.

- Identifica hábitos de vida saudables para a
prevención de enfermidades.

- Reflexión sobre a
actividade física propia.

- Producir textos con diferentes intencións
comunicativas, respectando as normas
ortográficas, coidando a caligrafía, a orde e
a presentación.

- Participa en actividades de grupo
adoptando un comportamento
responsable, construtivo e solidario.

- Regulamento.

- Utilizar instrumentos e unidades de
medida, expresando con precisión medidas
de lonxitude.
- Regular e dosificar a intensidade e
duración do esforzo, tendo en conta as
súas posibilidades para mellorar o nivel das
súas capacidades físicas.

- Realiza un proxecto, elabora e presenta
un informe creando documentos dixitais
propios.

- Cartel anunciador.
- Foto do circuíto.
- Actividades 1 e 2 de
«Conseguímolo!».
- Diana de
autoavaliación.

- Realiza medicións de lonxitude utilizando
instrumentos adecuados.
- Adapta a intensidade do seu esforzo ao
tempo de duración da actividade.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO

- Asociación solidaria, ONG, concellerías de
deportes, concellerías de benestar social,
policía local, federacións deportivas, clubs
deportivos locais, etc.

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

Que aspectos debo
manter?

- Como vou minimizar as dificultades?

- Material escolar, acceso a Internet, fitas
métricas e, de xeito opcional, fita de
balizar, conos, valos para as carreiras de
obstáculos, etc.

- Motivación.

- Que necesidades individuais prevexo no
desenvolvemento da unidade?

- Organización temporal.

RECURSOS/ALIANZAS

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

- Aprendizaxe.

- Organización de
grupos de traballo.
Que aspectos debo
mellorar?
- Temporalización.
- Materiais e recursos.
- Avaliación.
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- Utilizar os medios tecnolóxicos no proceso
de aprendizaxe.

- Produce textos instrutivos adecuando a
linguaxe ás características do xénero.

- Carné solidario.
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DESENVOLVEMENTO DAS TAREFAS COA SÚA CORRESPONDENCIA COA AVALIACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREFAS/ACTIVIDADES

Tarefa 1:

CALCULO A MIÑA FRECUENCIA CARDÍACA
Educación Física
Matemáticas
Ciencias Naturais

Actividade 1

Educación Física

Actividade 2

Tarefa 2:

REDACTAMOS O REGULAMENTO?
Educación Física
Lingua

Actividade 1

Educación Física
Lingua

Actividade 2

Tarefa 3:

DESEÑAMOS OS CIRCUÍTOS
Ciencias Sociais

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Matemáticas
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Actividade 1

Actividade 2
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QUE VOU AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

- Realiza medicións utilizando os instrumentos adecuados.

- Recoñece e explica estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado
e mantemento do organismo.
- Adapta a intensidade do esforzo á duración da actividade física.
- Identifica hábitos de vida saudables para a prevención de enfermidades.
- Analiza criticamente o seu nivel de actividade física e a calidade da súa práctica.

- Investiga e obtén información para realizar un traballo.
- Compara e contrasta diferentes regulamentos para extraer conclusións.
- Produce textos instrutivos adecuando a linguaxe ás características do xénero.
- Coida a estética na presentación dos traballos.

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/ EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

- Medición de pulsacións en
repouso e tras realizar a
actividade.
- Actividade sobre os
estiramentos.
- Reflexión do alumno sobre
o xeito de facer deporte de
forma segura.
- Punto 4 da avaliación final.

- Comparativa de carreiras.
- Elaboración dun regulamento
deportivo.
- Creación dun cartel divulgativo.

- Encontra posibilidades que outros non ven arredor deles.
- Planifica e xestiona proxectos co fin de alcanzar obxectivos.
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- Realiza medicións e estimacións en diferentes contextos, utilizando os
instrumentos adecuados.
- Realiza propostas orixinais e realistas para o deseño dos circuítos.
- Coida a estética na presentación dos traballos.
- Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais
propios.

- Utilización de ferramentas
matemáticas.
- Creación dun circuíto.
- Diana de autoavaliación.
- Puntos 1 e 2 da avaliación final.
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Corremos por eles

Que imos aprender?
Por que é importante
practicar deporte?
Como podo ser solidario?
Como se organiza un evento
deportivo?
Situación
Dise que España é un dos países máis solidarios do mundo. Nos últimos tempos,
xurdiron multitude de iniciativas para axudar a aqueles que máis o necesitan.
Hai uns anos puxéronse de moda os telemaratóns: uns programas de televisión con
actuacións de personaxes famosos que entregan algún obxecto persoal para poxalo.
A xente chama para poxar polo obxecto ou para facer doazóns a unha determinada
causa benéfica.
Tamén se puxo de moda a recollida de tapóns solidarios para dedicar o diñeiro que

se saque da súa reciclaxe á compra de medicamentos ou á investigación de enfermidades que a administración pública non realiza.
Outra forma de recadar fondos é mediante a organización de eventos deportivos
solidarios, nos que unha parte do que se recada coas inscricións se destina a algunha
acción solidaria.
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Neste proxecto imos organizar unha carreira solidaria. Para iso, deberemos ter en
conta os seguintes aspectos:
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 ecidiremos a que acción solidaria imos destinar o
D
diñeiro recadado.
Redactaremos o regulamento da proba.
Reflexionaremos sobre a práctica deportiva saudable.
Mediremos e deseñaremos os circuítos.

Proxecto

3

Antes de empezar... pensa individualmente
O meu termómetro solidario
Escoita a canción Solidariedade, de Eros Ramazzotti, e fíxate ben na mensaxe
da letra. Despois, busca no dicionario a definición de «solidariedade» e cópiaa:

A partir do que escoitaches na canción e o que liches no dicionario, escribe
nestas lámpadas as tres palabras fundamentais que definan para ti o termo
«solidariedade».

Cres que es solidario? Pensa naquelas situacións nas que viches alguén que
necesita axuda. Fixeches algo para axudalo? Poderías ter feito algo máis?
Despois desta reflexión, colorea neste termómetro a túa temperatura solidaria (100 será o máximo e 0 o mínimo).

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Reflexiona...
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Aprendemos en equipo
Creamos equipo...

Compara o teu termómetro co dos teus compañeiros. Despois, formade equipos de catro persoas e apunta o nome de cada un:

Agora debatede entre vós e anotade...

NOME 1

NOME 2

NOME 3

NOME 4

Por que
puxeches esa
temperatura?

Por que non
puxeches máis?
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Solidariedade

Pensade na características de cada un dos membros do equipo. Que desafío
tedes como equipo? Que podedes facer para ser solidarios entre vós?

Desafío

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Por que non
puxeches
menos?

Proxecto
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Tomamos decisións xuntos
Que persoas foron un modelo de solidariedade ao longo da historia? Coñeces un exemplo actual?
Elixe cos teus compañeiros de equipo un personaxe solidario sobre o que
queirades investigar. Poñédeo en común cos demais grupos para que non se
repitan personaxes.
Recompilade a principal información sobre el ou ela e busca unha foto. Cos
datos recompilados constrúe o seu carné solidario:

Carné solidario
Nome:
Data de nacemento e de falecemento:

??

Lugar de nacemento:

Algunha curiosidade:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

En que consistiu a súa actividade?:

Carné solidario

Onde levou a cabo a súa acción solidaria?:
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Preparados?
O voso equipo vai tomar o nome do personaxe que investigastes. No seguinte recadro escríbeo cunha cor que creas que o defina:

Por que elixiches esa cor? Coméntao cos teus compañeiros.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Debuxa un símbolo que represente a súa personalidade ou a súa acción social.
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Que significa ese símbolo? Por que o relacionaches?

A partir da reflexión que fixestes coas cores e os símbolos, preparade unha
exposición oral na que os catro compoñentes do equipo debedes participar.

Proxecto
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Planificamos
Agora imos preparar unha carreira solidaria. Polo tanto, debemos decidir que
podemos recadar e a que fin social imos destinar esa recadación.
Propón un fin social (pode ser un que coñezas cerca de ti ou algún a nivel
máis global). Deberás dar catro razóns polas que che gustaría que a axuda se
destinase a ese fin:

Razón 1

Razón 3

Razón 2

Razón 4

Contrasta a túa elección coa dos teus compañeiros e elixide un fin social por
grupo. Seguidamente, cada equipo poñerá en común a súa proposta co resto
da clase e tomará unha decisión final entre todos.
A nosa decisión foi:
Porque:

Tendo en conta o fin da vosa carreira solidaria, pensade que tipo de axuda ides
proporcionar (recadación económica, recollida de alimentos, roupa...). Debedes ter isto en conta á hora de fixar un prezo de inscrición ou pedir que esta se
faga a cambio dun determinado tipo de produto, acción, etc.
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Decidimos que a nosa axuda será por medio de:
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Mans á obra
Tarefa 1: Calculo a miña frecuencia cardíaca
Actividade 1
Prepara un percorrido duns 25 metros de distancia e utiliza o teu reloxo.

A frecuencia cardíaca
é o número de veces
que se contrae
o corazón durante un minuto.

• Séntate relaxado un minuto. Durante 6 segundos, conta as túas pulsacións
como ves na imaxe. Multiplica o resultado por 10 e obterás as túas pulsacións por minuto en repouso.
• Percorre o máis rápido que poidas os 25 metros. Cando chegues, toma as
pulsacións inmediatamente.
Anota aquí os resultados:

PULSACIÓNS EN REPOUSO
PULSACIÓNS TRAS ACTIVIDADE INTENSA
Que aconteceu?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Por que cres que aconteceu iso?
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Compara as túas pulsacións coas dos teus compañeiros. Que diferenzas observas?

Proxecto

3

Actividade 2
Agora ides traballar sobre a prevención de lesións deportivas.
• Recompilade información sobre o quentamento previo á actividade física.
Que información elixistes como fiable? Por que? Explica de onde a obtivestes.

• Busca unha definición do que son os estiramentos e escribe na seguinte táboa tres razóns polas que é importante realizalos:

OS ESTIRAMENTOS
Definición:

Son importantes porque...
1
2
3

Reflexiona...
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Cres que fas deporte dunha forma adecuada para evitar lesionarte? Por que?
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Mans á obra
Tarefa 2: Redactamos o regulamento?
Actividade 1
As carreiras solidarias
Busca cos teus compañeiros 3 regulamentos de distintas carreiras solidarias. Anota os elementos que aparecen nun (por exemplo, distancias, percorridos...):

ELEMENTOS DUN REGULAMENTO DE CARREIRA SOLIDARIA
CARREIRA 1

CARREIRA 2

CARREIRA 3

Comenta cos teus compañeiros e decidide que elementos vos parece que
deben aparecer no regulamento da vosa carreira solidaria.
Para cada un dos elementos, anotade as vosas propostas:
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ELEMENTO
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PROPOSTA

Proxecto
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Actividade 2:
O regulamento
Redacta nesta folla o regulamento da carreira tendo en conta o traballo realizado na actividade anterior:
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Recolle os principais elementos do regulamento e deseña un cartel de promoción da proba. Podes facer unha foto do teu cartel e pegala aquí.
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Mans á obra
Tarefa 3: Deseñamos os circuítos
Actividade 1
Analizamos o lugar
Para deseñar un circuíto de carreiras hai que ter en conta
diferentes factores. Por exemplo:

uro e atractivo
• Que o circuíto sexa seg
para o corredor.
r a carreira
• Que o público poida ve
comodamente.
e meta estean ben
• Que as zonas de saída
definidas.

• Que zona do teu colexio ou das proximidades cres que sería a máis adecuada para a carreira solidaria?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Poñede en común as zonas que pensastes e tomade unha decisión entre
toda a clase. Para iso, dá tres razóns polas que cres que a túa zona sería a
máis adecuada para realizar a carreira:
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• Que zona decidistes entre todos?

• Hai distintos métodos para medir unha zona. Pode facerse mediante unha
fita métrica, un cronómetro con GPS, unha bicicleta con contaquilómetros...:
Que material vas utilizar para medir as distancias?
Mide a distancia total e anótaa aquí. A distancia total é de:

Proxecto
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Actividade 2
Debuxamos o circuíto
Existen diferentes páxinas en internet onde se pode marcar e medir un circuíto
utilizando as tecnoloxías GPS (por exemplo, GoogleMaps ou Visor SigPac).
Utiliza estas páxinas ou outras que coñezas ou encontres e deseña o circuíto
definitivo do percorrido.
Cando o teñas, imprímeo e pégao aquí:
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CIRCUÍTO
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Conseguímolo!
1. P
 ensa en todo o traballo que fixeches para este proxecto e responde estas
preguntas:
Que é o que máis
che gustou facer?
Por que?

De que te sentes
máis orgulloso? Por que?

Que é o que máis
che custou? Que fixeches
para superalo?

Que farías de forma
distinta se puideses repetilo?
Como o farías?
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2. Enche a seguinte táboa:
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3 PALABRAS NOVAS QUE
APRENDICHES...

2 IDEAS QUE LEVAS...

1 FRASE QUE CHE CHAMOU
A ATENCIÓN...

Proxecto
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3. Enche a seguinte diana de autoavaliación:

Realicei todas as
actividades?

4. Como estaba o teu termómetro solidario ao principio do proxecto? Volve
pintalo tal e como estaba nese momento. Como es agora de solidario?
Píntao tal e como te sentes agora.
Antes

Houbo algún cambio? Cal?
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Agora
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