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Viaxamos no tempo

Quen non soñou algunha vez con viaxar no tempo? E se puidésemos facelo?
Onde iriamos, por que, a quen quereriamos coñecer?
Aínda non podemos facer este tipo de viaxes na realidade, pero ninguén nin
nada impide que grazas á nosa imaxinación poidamos trasladarnos a calquera época e lugar do pasado.
Aproveitamos esta inquietude habitual na humanidade para provocar nos
alumnos unha viaxe imaxinaria. Son eles os que terán que tomar decisións e
sacar partido dos coñecementos que xa teñen sobre épocas anteriores. Poderán elixir a quen e que coñecer, e pensar xuntos as razóns da súa elección
para traer mostras do seu paso polo mundo aos nosos compañeiros contemporáneos.
Este proxecto permite a posibilidade de recoñecer e reflexionar como hai
persoas e acontecementos que deixan pegada no tempo para sempre. Como
poderán deixar os alumnos pegada nos tempos futuros? Aprender das achegas que outros lle fixeron á humanidade pode abrilos ao desexo de deixar a
súa pegada no presente.
No horizonte, dar pasos pasos para recoñecer e comprender algúns dos grandes interrogantes que a humanidade fai a si mesma sobre o transcurso:
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Como pasa o tempo?
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Como nos organizamos para poder vivir xuntos?
Que cousas cambiaron co tempo?
Poderán emprender e aprender xuntos para preparar as súas mochilas virtuais, entrevistar personaxes do pasado, dar vida a obras de arte e comprobar como homes e mulleres evolucionan e dan pasos importantes na historia.
Con iso terán que poñer en xogo habilidades de negociación, argumentación, toma de decisións, creatividade...
A que esperas? Non queres viaxar no tempo?

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:

VIAXAMOS NO TEMPO

Temporalización:
Número de horas/semanas:
Áreas implicadas: Lingua, C. Sociais, Valores sociais
e cívicos.

FÍOS CONDUTORES:
1. Como pasa o tempo?
2. Como nos organizamos para poder vivir xuntos?
3. Que cousas cambiaron co tempo?

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

QUE QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

Lingua Castelá e Literatura:
- Desenvolver a comunicación a través de diferentes
tipoloxías de texto.
- Practicar o diálogo e a exposición oral.

Lingua Castelá e Literatura:
- Produción de textos para comunicar coñecementos.
- Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento
de comunicación e aprendizaxe.

Ciencias Sociais:
- Utilizar diferentes fontes para a recollida
de información sobre un personaxe histórico.
- Coñecer as principais características e personaxes de
cada época da historia.
- Coñecer os procesos e acontecementos históricos
máis relevantes da historia.

Ciencias Sociais:
- Recollida de información do tema que se vai tratar.
- Desenvolvemento de estratexias para organizar, memorizar e
recuperar a información obtida.
- Duración e datación dos feitos históricos que as acoutan.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Valores sociais e cívicos:
- Participar en actividades grupais.
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Valores sociais e cívicos:
- A escoita activa.
- A asertividade.

QUE QUEREMOS QUE ADESTREN?

TAREFAS/ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

Competencia lingüística:
- Comprender o sentido dos textos escritos.
- Expresar oralmente de xeito ordenado e claro
calquera tipo de información.
- Utilizar as estruturas, normas ortográficas e
gramaticais para escribir textos escritos.
- Respectar as normas de comunicación en calquera
contexto.
Competencia dixital:
- Empregar distintas fontes para a busca de
información.
Competencia sociocívica:
- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións.
- Coñecer e aplicar dereitos e deberes na escola.
Competencia cultural e artística:
- Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural.
- Expresar sentimentos e emocións.
Competencia aprender a aprender:
- Identificar potencialidades persoais como aprendiz.
- Planificar os recursos e pasos necesarios que cómpre
realizar.
- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
Competencia iniciativa e sentido empresarial
- Planificar e xestionar proxectos.
- Actuar con responsabilidade social e sentido ético.
Competencia espiritual:
- Desenvolver a capacidade de conmoverse ante os
logros da humanidade.

Tarefa 0: Rutina de pensamento («Que sei? Que me gustaría
saber?»). Toma de decisións en equipo, chuvia de ideas
ou mapa mental, traballo individual e cooperativo.
Tarefa 1: Estratexia de aplicación das intelixencias múltiples
«Porta de entrada narrativa», traballo individual e cooperativo.
Tarefa 2: Toma de decisións en equipo, traballo individual e
cooperativo.
Tarefa 3: Chuvia de ideas, traballo individual.
Tarefa 4: Peche da rutina («Que sei? Que quero saber? Que
aprendín?»), autoavaliación, metacognición.

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Lingua Castelá e Literatura:
- Elaborar proxectos individuais ou colectivos
sobre diferentes temas da área.
- Producir textos con diferentes intencións
comunicativas con coherencia, respectando
a súa estrutura e aplicando as regras
ortográficas, coidando a caligrafía, a orde e
a presentación.
Ciencias Sociais:
- Obter información concreta e relevante
sobre feitos previamente delimitados,
utilizando diferentes fontes.
- Realizar traballos e presentacións a nivel
individual e grupal que supoñan a busca,
selección e organización de textos de
carácter histórico, mostrando habilidade
para traballar tanto individualmente como
de xeito colaborador dentro dun equipo.
- Identificar e localizar no tempo e no espazo
os procesos e acontecementos históricos
máis relevantes da historia para adquirir
unha perspectiva global da súa evolución.
Valores sociais e cívicos:
- Utilizar habilidades de escoita.
- Empregar a asertividade.

Lingua Castelá e Literatura:
- Presenta, por escrito, opinións, reflexións e
valoracións argumentadas.
- Escribe, en diferentes soportes, textos
propios da vida cotiá: diarios, cartas,
correos electrónicos, etc.
- Escribe textos usando o rexistro adecuado,
organizando as ideas con claridade,
enlazando enunciados en secuencias
lineais cohesionadas e respectando normas
gramaticais e ortográficas.
Ciencias Sociais:
- Busca, selecciona e organiza información
concreta e relevante, analízaa, obtén
conclusións, reflexiona acerca do proceso
seguido e comunícao oralmente e/ou por
escrito.
- Realiza traballos e presentacións a nivel
individual e grupal que supoñen a busca,
selección e organización de textos de
carácter histórico.
- Identifica e localiza no tempo e no
espazo os feitos fundamentais da historia,
describindo as características fundamentais
de cada un deles.
- Explica aspectos relacionados coa forma
de vida e a organización social das distintas
épocas estudadas.
Valores sociais e cívicos:
- Colabora en proxectos grupais escoitando
activamente, demostrando interese polas
outras persoas e axudando
a que sigan motivadas para expresarse.
- Expresa e defende aberta e tranquilamente
as propias ideas
e opinións.

- «Que sei? Que me
gustaría saber?».
- Chuvia de ideas ou
mapa mental inicial.
- Descrición do contexto
histórico (Tarefa 1, act.
3).
- Cadro de cambios
sociais (Tarefa 3,
act. 1).
- Diana autoavaliativa.
- Reflexión final.
- Carta.

MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

AUTOAVALIACIÓN DO
PROFESORADO

- 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 porcentaxe de
alumnos alcanzou
os obxectivos de
aprendizaxe da
unidade?
- Que é o que mellor
funcionou nesta
unidade?
- Que cambiaría no
desenvolvemento da
unidade o próximo
curso?
Por que?

RECURSOS/ALIANZAS
-P
 osibles alianzas: biblioteca e arquivo
histórico da localidade, familias.
-R
 ecursos: material escolar e acceso a
Internet.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

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 0:

QUE IMOS APRENDER?

1

Lingua

Situación.

1

Valores

Que sei? Que me gustaría saber?

1

Valores

Creación de equipo.

2

Valores
Lingua
C. Soc.

Toma de decisións e planificación.

Tarefa 1:

SITUÁMONOS NO LUGAR AO QUE IMOS

3

Lingua
C. Soc.
Valores

Actividades 1, 2 e 3

Lingua
C. Soc.
Valores

Elección do personaxe.
Entrevista.
Reflexión.

Tarefa 2:

FAN HISTORIA

4

Tarefa 3:

AVANZAMOS NO TEMPO

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.
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C. Soc.
Lingua
Valores

Actividades 1, 2 e 3

Tarefa 4:

CONSEGUÍMOLO!
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Lingua

Descrición.
Lista de preguntas.
Diana e reflexión.
A carta.

QUE VOU A AVALIAR?
QUE VOU OBSERVAR?

COMO O VOU AVALIAR?
FERRAMENTAS/ EVIDENCIAS
PARA O PORTFOLIO

- Comprende a información relevante dun texto.

- Lectura inicial.

- Expresa abertamente as súas propias ideas e opinións.

- Mochila.

- Optimiza recursos persoais apoiándose nas fortalezas.
- Colabora en proxectos, optimizando recursos persoais

- Actividades páxina 3.

- Xestiona o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.
- Expresa abertamente as propias ideas e opinións.
- Escribe textos organizando as ideas con claridade.

- Nome do equipo.
- Chuvia de ideas ou mapa
mental.
- Decisións acordadas

- Presenta por escrito opinións, reflexións e valoracións argumentadas.
- Explica aspectos relacionados coa forma de vida e a organización social das
distintas épocas estudadas.
- Colabora en proxectos grupais.

- Obra elixida.
- Resposta ás preguntas.
- Proposta de posibilidades.
- Ideas do grupo

- Busca, selecciona e organiza textos de carácter histórico.
- Presenta, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas.
- Escribe unha entrevista usando o rexistro adecuado.
- Explica aspectos da forma de vida das distintas épocas estudadas.

- Cadro e personaxes.
- Elección final e razóns.
- Preguntas para a entrevista.
- Cadro «O mundo sen...».

- Presenta, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas.
- Escribe textos usando o rexistro adecuado e, organizando as ideas con claridade.
- Explica aspectos relacionados coa forma de vida e a organización social das
distintas épocas estudadas.
- Expresa abertamente as propias ideas e opinións.

- Chuvia de ideas.
- Cadro de cambios.
- Xustificación final.
- Explicación.
- Cambios propostos.

- Avalía a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
- Expresa por escrito opinións, reflexións e valoracións argumentadas.
- Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade,
enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando normas
gramaticais e ortográficas.
- Obtén conclusións, reflexiona acerca do proceso seguido e comunícao
oralmente e/ou por escrito.

- Descrición do seu guión ou
mural.
- Preguntas propostas.
- Diana completada.
- Respostas ás preguntas de
reflexión.
- Carta redactada.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.
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Viaxamos no tempo

Que imos aprender?
Como pasa o tempo?
Como nos organizamos para
poder vivir xuntos?
Que cousas foron cambiando co
tempo?
Situación
Os irmáns Stephen Harris crearon o que tantas veces se soñou na ficción: unha máquina do tempo!
O interese que mostraron os alumnos do colexio pola historia e a ciencia moveu estes famosos irmáns científicos a propoñerlle á dirección do centro a posibilidade de
que catro de vós sexades os que tripuledes a nave cara ao pasado. Unha viaxe nunca
antes emprendida! Atrevédesvos?
O voso profesor decidirá quen formaredes os grupos. Os alumnos elixidos
para a viaxe no tempo serán aqueles que
demostren máis coñecementos da época histórica á que van dirixirse, xa que
deberán saber como adaptarse para vivir nela durante unha semana, así como
identificar que elementos e información
relevante poden traer para coñecemento
da comunidade científica.
Un último dato importante: a máquina
dos irmáns Stephen Harris só permite
viaxar entre as épocas:
Prehistoria
Idade Antiga (II milenio a. C.-476 d. C.)

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Idade Media (476 d. C.-1492)
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Idade Moderna (1492-1789)

Entrevistaremos personaxes relevantes da historia.
Daremos vida a obras de arte do pasado.
Tomaremos decisións en equipo.
Viaxaremos no tempo. Tes unha mochila adecuada? Que
non podes esquecer incluír nela?

Proxecto

1

Antes de empezar... pensa individualmente
Sobre a historia, personaxes históricos, feitos acontecidos
ao longo do tempo...
ÉPOCA

QUE SEI

QUE ME GUSTARÍA SABER

Prehistoria

Idade Antiga
(II milenio a. C.-476 d. C.)
Idade Media
(476 d.C-1492)
Idade Moderna
(1492-1789)

Se te elixisen, que meterías na túa mochila para a viaxe?

A quen che gustaría coñecer?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Que che gustaría visitar?
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Viaxamos no tempo

Aprendemos en equipo
Creamos equipo...

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

Escribe debaixo de cada nome unha calidade que teña ese compañeiro:

Recolle as súas opinións previas:

NOME:

NOME:

NOME:

Que pensa do proxecto?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

A que lugar quere ir?
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A que época ou período da
historia quere viaxar?

Agora pensade en vós, coas vosas calidades e fortalezas. Que desafío tedes
como equipo? Que necesitades para traballar ben en equipo?

NOME:

Proxecto
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Tomamos decisións xuntos
Onde viaxamos? Poñémonos de acordo?
Pode que todos ou case todos expresásedes que queredes ir a unha mesma
época, ou pode que haxa diferenza de opinións. Antes de tomar unha decisión é bo pensar ben, así que...
Completa esta táboa:

ÉPOCA

CANTOS
QUEREN IR

RAZÓNS IMPORTANTES PARA IR A ESA ÉPOCA

Prehistoria

Idade Antiga
(II milenio a. C.476 d. C.)

Idade Media
(476 d. C.-1492)

Idade Moderna
(1492-1789)

Segundo os resultados, onde viaxariades?

Anota aquí a decisión definitiva:
Viaxaremos a:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Agora pensade no equipo: quen sodes, que sabedes, como podedes
acceder a maior información, sobre que temas poderiades encontrar
información relevante para que vos elixan como representantes do colexio. Reconsiderades a decisión tomada?
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Viaxamos no tempo

Preparados?
Buscádelle un nome ao voso equipo. Podedes inspirarvos nos personaxes
desa época, as situacións ou os lugares máis característicos:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Facede unha chuvia de ideas ou elaborade un mapa mental sobre a época
que queredes investigar.
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Planificamos
Que temos que facer exactamente? Onde podemos buscar a información
que necesitamos? Canto nos levará facelo todo? É momento de planificar e
repartir tarefas.
Revisa o que se pediu no inicio do proxecto, le nas páxinas seguintes as actividades que se vos van pedir e elabora unha lista co que cres que necesitaredes:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

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

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Traballades todos os membros do equipo por igual? Asegurádevos de que a
repartición de tarefas é adecuada.
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Viaxamos no tempo

Mans á obra
Tarefa 1: Situámonos no lugar ao que imos
Actividade 1
Busca e elixe unha obra de arte que sexa representativa da época que estás
a investigar. Saca unha copia en papel e pégaa neste espazo:

Actividade 2
Contesta estas preguntas sobre a obra de arte elixida:
1. G
 ústache a obra de arte? Razoa a túa resposta

2. Q
 ue acontece nela? Se non o sabes, non te preocupes, e explica o que ti
cres que ves nela.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

3. Q
 uen é o personaxe central da obra? Por que o cres?
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4. Q
 ue cres que acontecerá a continuación?

5. H
 ai algo na obra que che recorde algunha outra historia que coñezas?

6. Q
 ue título lle poñerías ti a esta obra de arte?

Proxecto

1

Actividade 3
Describe o contexto histórico da época que elixiches, pódenche axudar
estas preguntas:
a. C
 ales foron os feitos máis relevantes desta época?

b. C
 omo estaba organizada a sociedade?

c. Q
 ue aspectos da vida cotiá, como vestimenta, comida, traballos, etc., destacarías?

d. C
 omo contribuíu esa época á nosa sociedade actual?

e. Q
 ue personaxe elixirías como representante desa época?

De todos os aspectos que sinalaches, cales podes recoñecer na obra de arte
elixida na actividade 1? Poderías buscar outras máis adecuadas? Escribe aquí
outras posibilidades que se che ocorran:

IDEAS DO GRUPO
1.
2.
3.
4.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Compara as túas ideas coas do equipo e decidide entre todos cal pode ser a
obra que mellor reflicte o contexto histórico desa época:
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Viaxamos no tempo

Mans á obra
Tarefa 2: Fan historia
Actividade 1
Investiga que personaxes foron relevantes na época histórica sobre a que
estades a traballar. Quen son? Que fixeron?

PERSONAXE

QUEN É?

QUE ACHEGOU?

1.
2.
3.
4.
5.

Compara a túa lista de personaxes coas dos teus compañeiros de
equipo. Revisade todos os personaxes e asegurádevos de que hai
tantas mulleres como homes, personaxes políticos, científicos,
artistas..., de modo que a lista sexa o máis completa posible.
Engadirías agora alguén máis á túa selección? Quen? Por que?
Debes elixir polo menos un.

NOME DO PERSONAXE
ENGADIRÍAO PORQUE...

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Agora debedes centrarvos nun deles para tratar de coñecelo máis a fondo.
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Cal elixirías?
Escribe as túas razóns para tratar de convencer o resto do teu equipo:
A miña elección:
Estas son as miñas razóns:

Proxecto

1

Entrevista a...
Cal foi a decisión final do equipo? A quen vos gustaría coñecer máis a fondo
na vosa viaxe no tempo?

Unha vez decidido, hai que preparar a entrevista que lle fariades. Que lle preguntariades para coñecelo con maior profundidade e achegar datos interesantes ao mundo actual?
Elabora unha lista con 5 preguntas que ti lle farías:
1.
2.
3.
4.
5.

Agora contrastade todas as preguntas do equipo e decidide cales son as 5
máis interesantes. Apúntaas aquí:
1. 
2. 
3. 

5. 
Como sería o mundo actual sen as achegas do personaxe elixido? Escribe
tres diferenzas importantes

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

4. 
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Viaxamos no tempo

Mans á obra
Tarefa 3: Avanzamos no tempo
Un mundo de cambios
Estamos no século XXI e... como cambiou a sociedade durante o tempo transcorrido desde a época á que planeastes viaxar?

Actividade 1
Realiza unha chuvia de ideas sobre todos aqueles aspectos que cambiaron:

VIDA EN SOCIEDADE:

VIDA EN FAMILIA:

organización, economía, política, cultura, comunicacións,
crenzas...

papel da muller, educación, vivenda, comidas, compras...

Agora clasifica as ideas obtidas no seguinte cadro:

CAMBIOS QUE SERVIRON PARA
MELLORAR

CAMBIOS QUE NON ACHEGARON
NADA

VIDA EN
SOCIEDADE

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

VIDA EN
FAMILIA
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Xustifica en non máis de catro liñas por que consideras que os cambios que
escribiches serviron para mellorar a sociedade:

Proxecto

1

A nosa contribución
Actividade 2
Nas nosas casas gozamos de moitas comodidades. Pensaches algunha vez naquelas cousas que máis utilizamos? Completa o seguinte cadro:

NÚMERO DE VECES

NÚMERO DE VECES

Televisor

Neveira

Colchón

Billa

Baño

Interruptor da luz

Cal é o que máis utilizas?
De cal poderías prescindir?
Cal cres que é imprescindible?

Actividade 3
Se tiveses un cargo de relevancia na época que elixiches (rei, cabaleiro, alcalde, presidente, etc.), que cambios farías nesa sociedade para o ben de todos
no futuro? Xustifica a túa resposta con argumentos.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Pensa na época que elixiches. Como lle explicarías a un neno da túa
idade as vantaxes de usar o que para ti é imprescindible?

21

Viaxamos no tempo

Conseguímolo!
1. C
 omo lle ides contar ao resto da clase o que aprendestes? Escribe un
borrador do guión:

Escribe as preguntas que lle farías ao resto de compañeiros sobre outras
épocas históricas distintas a aquela sobre a que o teu equipo traballou:
•
•
•
2. D
 iana de autoavaliación.

grupais?

Investiguei
en profundidade?

Co
i

de

ia

or

to

gr

af

ía
?

Fixen ben
a letra?
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Completa a diana marcando o eixe e círculo que máis se aproxima á túa
resposta:
Colaborei en tarefas

Realicei todas as
actividades?

Proxecto

1

3. Reflexión.
• Que aprendín con estas tarefas?

• Que é o que máis me custou facer?

• Que é o que máis me gustou facer?

• Se as puidese volver facer, que cambiaría?

4. Para rematar.
Imaxina que finalmente fuches elixido para facer esa viaxe e vas ter a oportunidade de ver o teu personaxe preferido da época á que vas viaxar, sexa ou
non un dos pensados ou elixidos durante este proxecto. Escríbeo e explícalle
que fixeches no proxecto, por que vas á súa época e pídelle poder encontrarte con el ou con ela e o que isto supoñería para ti. Aproveita para comunicarlle o que sabemos del ou dela agora, no noso tempo, e por que o coñecemos
e estudamos no colexio.
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Querido/a
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