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APLICACIÓN DIDÁCTICA       
PRENSA ESCOLA – LA VOZ DE GALICIA: “A mirada infantil” 
ÁREA:  
Lingua castellana – Lingua galega – Ciencias Sociais – Cidadanía – Artísitica – 
Informática   

CICLO 3º 
Curso:  5º 

 
 
PRESENTACIÓN 
  
 O periódico facilita a aprendizaxe dos procesos de traballo. Como en todo acto didáctico, ao 
profesorado débelle preocupar máis a aprendizaxe dos procesos que os mesmos resultados. Noutras 
palabra, é máis importante que o alumno desenrole as súas capacidades de redacción, de 
investigación, de cálculo, de búsqueda, de cración, de análise ou de síntese, a que elabore productos 
perfectos.  
 
 Non cabe dúbida de que un xornal, do mesmo xeito que outro medios de comunicación 
permite en todo momento aplicar os obxectivos e contidos de que consta un programa curricular en 
calquera dos seus niveis.O periódico facilita o ensino activo. 
 
 Nun periódico teñen cabida todos os elementos do currículum. Nun xornal aplícanse 
coñecementos, habilidade e comportamentos de lingua, ciencias, plástica e debuxo,estética,cálculo, 
medidas, composición de espacios e tempos, técnicas de investigación e relación co entorno, 
historia…todo elo a partir de actividades de interrelaicón persoal e en grupo, entrevistas, contactos, 
búsqueda de información, planificación e organización da realidade local, nacional e internacional. 
 

 O peiódico fai posible acadar obxectivos difíciles. O fundamental é que o xornal , ao ser un 
instrumento de traballo de grande amplitude e divesificación, pódenos servir como instrumento 
didáctico privilexiado para acadar a través e a partires de obxectivos que sería imposible ou moi 
difícil lograr con outros medios. O periódico escolar pode chegar a ser, un dos vehículos máis 
idóneos para conseguir o razonamento integrador dos alumnos.  

 
 Traballar co periódico é entretenido e dinámico. É unha situación que motiva aos alumnos 

cara á actividade. Os resultados obtidos, ademáis, reforzan dun xeito considerable o interese pola 
aprendizaxe e os seus procesos, como son a investigación, a búsqueda de información, a estética, a 
composición e o desenrolo da plástica e a imaxe. 

 
 O periódico orienta cara a un método de traballo. Un periódico ten un proceso 

determinado de taballo que hai que seguir.  
‐  Pasa por unha etapa de intereses: que é o que se pretende? que queremos dicir ou 

manifestar? 
‐  Pasa por unha etapa de planificación: elexir os medios, as persoas, a organización, 

os recursos, dicidir donde e como se consigue a información, etc;  
‐  Pasa por unha etapa de búsqueda de información, na que se recollen os datos, se 

realizan as entrevista, se fan os debuxos e as fotografías, etc;  
‐  Pasa por unha etapa de diagramación, na que se estrutura o periódico, asignánse o 

espazos, decídense os titulares e a presentación, etec;  
‐  Pasa por unha etapa de montaxe, na que se realiza a matriz do periódico.  
‐  Finalmente, a fase de impresión, segundo o medio con que se conte; a fase de 

distribución, que é de vital importancia que realicen os propios alumnos e a fase de 
revisión e avaliación de todo o anterior, sen a que, nas aulas, nada tería sentido. 
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 O periódico orienta cara a investigación. Para facer o periódico é imprescindible planificar, 

saber o que se quere, buscar datos, redactar e correxir, compara e describir, e finalmente presentar o 
traballo realizado. Son as mesmas fases que as de calquera outro proceso de investigación. 

 
O periódico sirve como instrumento de avaliación. Cando se traballo un periódico e se 

presenta, todo o mundo o pode apreciar e xuzgar. Se se reflicte de forma adecuada o traballo 
realizado na aula, a publicación pode convertirse nunha exposición de actividades 

Dito esto, queda clara a importancia do xornal como actividade interdisciplinar. Comezarei, logo  
por descubrir, revisar, manipular e comentar as noticias co alumnado de 5º que día a día ou semana a 
semana buscaremos na prensa. 
 

 
XUSTIFICACIÓN 

 
 

 Interese do tema elexido
 Todas as actividades escolares que realizan OS ALUMNOS na aula, así como as que 
cotidianamente efectúan no fogar e noutros lugares, están cheas de imaxes que aportan un 
significado. 
 
 Seguro que en máis dunha ocasión oímos dicir, donde vin eu algo similar ou,  donde escoitei 
esta frase…. 
 

Hoxe en día non existe periódico de ámbito nacional –moitos rexionais ou locais igualmente 
recurren a elas- que non utilicen a infografía nas súas páxinas. A informática fai que cada vez sexa 
máis sinxelo o reunir nun mesmo debuxo ou gráfico informacións que están almacenadas na base de 
datos do periódico. O resultado, a infografía, é un elemento eminentemente didáctico, que achega o 
lector  máis fácilmente á información, poñendo ao seu alcance, por medio de imaxes que se fusionan 
ao texto datos que, doutro xeito, é imposible integrar na noticia. 
 

O home moderno entende mellor o que ve que o que lle contan e fai fácilmente seu un novo 
modo de concebir ideas a través de fotografías. Está claro que hai que cambiar os medios didácticos. 

 
A infografía sempre se basa en imaxes,  ás que se acompaña texto ou gráficos. A importancia 

didáctica radica na facilidade con que suxire ao lector o máis significativo da noticia e os elementos 
que a fan máis asequible. 

 
Unha infografía pode poseer entidade e valor suficiente como para que ela soa conteña a 

información completa que o lector necesita. Normalmente, as fotografías foron o resumo, 
complemento gráfico e didáctico da noticia escrita. 

 
 A infografía é un gancho máis para entrar no texto, motivando cara á lectura. O lector 

amósase captado polos debuxos, e se necesita maior cantidade de datos lerá o que está escrito. O 
labor didáctico da infografía atópase na súa propia capacidade de xerar necesidade informativas, de 
completar referencias, relacións e novas circunstancias para entender con máis claridade a 
complexidade dunha noticia. 

 
A infografía, se a noticia se considera de importancia durantes varios días, vai 

complementando gradualmente a información, aportando secuencialmente novos datos que se 
coñecen día a día. A iconografía que se crea, é moi variada e facilita a lectura e comprensión do texto 
escrito. 
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Na educación debe ser considerado o mundo pletórico de imaxes no que vivimos, considerar 

a cultura audiovisual que poseen os educandos e tomar en conta que as imaxes e as formas de miralas 
representan organización e compresións diferentes do mundo. 

 
Entre a imaxe e a percepción fisiolóxica desta polo ollo humano, hai unha serie de mediacións 

que ven o invisible no visible e perciben esencias que de ninguna maneira teñen a imaxe en sí 
mesma. 

 
E é na educación desa mirada donde o educador debe centrar os seus afáns, para preparar ao 

seu alumnado a enfrentar a videoesfera que hoxe tan intensamente nos envolve. 
 
O educador non só debe usar a tecnoloxía para transmitir información, senon que debe 

establecer actividades que formen aos seus alumnos en procesos de reflexión, sobre os significados 
das imaxes que utilizan. 

 
Os Mestres deben considerar a súa cultura audiovisul e a dos seus educandos para utilizala 

con fins pedagóxicos. 
 
A imaxe ofrece unha infinita gama de posibilidades didácticas e enriquecedoras; pero esto 

conleva unha trampa implícita ao usala sen unha reflexión, sen unha toma de conciencia de quen é o 
emisor e as súas intencións, quen é o alumnado receptor, a súa sensibilidade, as súas mediacións 
culturais e personais, a súa vivencia estética, e sobre todo a súa persoal maneira de mirar e asimilar 
mensaxes. 

 
Se non temos en conta esta reflexión, corremos o risco de estar educando receptores 

tecnificados pero pasivos: suxeitos que aceptan calquera mensaxe mediática sen que haxe unha 
análise do contido e as súas repercusións sociais. 

 
 Despois de todo o dito anteriormene, cabe dicir que a xustificación deste traballo, non é outra 
que amosar a través da mirada infantil como se asimilan e proxectan na redacción e na linguaxe oral 
estas imaxes que acompañan a unha noticia ou a un anuncio. Tamén se traballarán á inversa, é dicir, 
aqueles titulares ou novas que,  dalgún xeito,  requiren dunha imaxe. Aplicaremos un rastreo 
individual e colectivo de noticias e, a través de diversas técnicas –entre elas o bulebule-  elixiremos 
as mellores noticias ou imaxes. 
 
 Por último dicir que se traballarán diversas posibilidades didácticas que teñan como fin 
enriquecer a vida cultural dos nosos alumnos e un manexo fluído da exprsión oral e escrita.  
 
 
 

Referentes curriculares
 
 A opción elexida non supón unha renuncia aos contidos curriculares e, moito menos, ao 
desenrolo das capacidades recollidas nos obxectivos xerais do vixente Real Decreto 130/2007, de 28 
de xuño, polo que se establece o Currículo da Educación Primaria Obrigatoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 
 Abordaranse conceptos e competencias de diversas áreas: Lengua e Literatura castellana, de 
Coñecemento do Medio, de Matemáticas, de Expresión Plástica e Visual, Informática, etc. e se 
tratarán desde unha perspectiva moi cercana para o alumnado: a prensa, un dos moitos medios de 
comunicación con formato de texto continuo máis ao alcance no medio escolar. 
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Opcións metodolóxicas

 
 Para realizar as actividades desta unidade necesítase organizar grupos que non superen a cifra 
de 4 alumnos/as. Só así poderase adicar unha atención máis personalizada facendo que ao alumnado 
lle sexa máis doado acadar os obxectivos fixados.  
 
 A metodoloxía é eminentemente activa e participativa limitando,deste xeito, a adquisición 
memorística de conceptos e ampliando os coñecementos técnicos e habilidades específicas. 
 
 As estratexias e técnicas que se utilizarán para o traballo en grupo será a través do desenrolo 
de Proxectos de Traballo e a realización de Talleres de Traballo 
 
 Todas as actividades propostas serán froito da lectura da prensa de donde se sacarán noticias 
que se consideren máis interesantes, e a partir de aí,   confeccionaremos unha webquest cunha desas 
novas seleccionadas e amosaremos a noticia a través dunha nova mirada,  a mirada infantil. 
 
 

 Iniciaremos cada grupo de novas cun bulebule. Cada grupo presenta a súa foto ou, no seu 
caso,  o titular da nova. O resto da clase indicará o título correspondente ou pintará un debuxo ou foto 
para o titular . Logo faremos a actividade que corresponda nesa semana.  
  
 
 

O centro

 
 
 

 
 

 

 

CEIP de Coirón Dena – Meaño 

Rúa dos colexios nº 6,  36967 Dena (MEAÑO) 

 

ceip.coiron.dena.@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/ceipdecoirondena/ 
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O entorno

http://www.concellodemeano.com/web/guest/municipio 

 

Situación Val do Salnés 

Poboación 5.475 hab. 

Extensión 28 Km2 

  

Límites - Norte: Concello de Ribadumia 
- Sur: Concello de Sanxenxo 
- Este: Concellos de Meis e Poio 
- Oeste: Concellos de Sanxenxo e Cambados e a Ría de Arousa 

Parroquias Cobas, Dena, Lores, Meaño, Padrenda, Simes e Xil 

Comunicacións Autovía do Salnés, Estrada Comarcal de Vilagarcía - O Grove e 
o enlace desta con Sanxenxo, estrada Noalla - Caldas e outras 
estradas locais. 

 
 O Ceip de Coirón Dena, atópase  no concello de Meaño, situado  no centro da Comarca do Salnés e  
na ría de Arousa (Pontevedra). 

 Este Concello comprende 7 parroquias: Dena, donde está situado o noso centro e o IES, no lugar 
chamado Coirón. As restantes parroquias son Padrenda, Covas, Xil, Lores, Simes e Meaño -lugar no que se 
atopa o outro centro de primaria-. 

 ENTORNO 
- Nivel social medio-bajo 
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- Nivel socio-económico medio 
- Nivel cultural medio 

 
 
OBXECTIVOS 

 
Segundo Obxectivos Xerais 
 
 ADQUIRIR e empregar con precisión e rigor o vocabulario específico da área.  
 IDENTIFICAR diferentes técnicas de expresión escrita 
 DISTINGUIR diferentes formas de comunicarse. 
 DESCRIBIR imaxes oralmente. 
 ESCRIBIR textos narrativos. 
 LOCALIZAR  as  ideas principais dun texto. 
 RESPECTAR e valorar os textos escritos como fonte de saber. 
 
Segundo Obxectivos específicos: 
 

— Recoñecer o texto escrito como unha fonte de información, pracer, enriquecemento e 
perfeccionamento. 

—  Interese polo descubrimento de novas palabras e o enriquecemento da lingua. 
—  Transmitir unha información clara e precisa. 
—  Preocuparse por escribir con precisión, claridade, orden e limpeza. 
— Coñecer diferentes técnicas de expresión escrita. 
—  Elaborar textos escritos empregando as estruturas e procedementos, e empregando 

adecuadamente as regras de ortografía. 
—  Iniciar e desenvolver a técnica do resumo. 
— Desenrolar a creatividade a través da creación de textos, e desenvolvelos a través da 

informática: powerpoint, word … 
—  Produción de textos escritos: resumos, fichas, etc. para recoller, organizar e recordar 

información. 
— Analizar e comentar os textos escritos, captando as diversas relación que se establecen entre 

os elementos do texto.  
— Utilizar dicionarios, enciclopedias e outras fontes de datos. 
— Recoñecer e interpretar os distintos tipos de materiais escritos: instancias, certificados. 

 
Segundo Obxectivos concretos da unidade de traballo: 
 

— Valorar a importancia didáctica da utilización, análise e producción de fotografías ou debuxos 
por parte dos alumnos, co fin de procurar, promover e impulsar procesos de investigación, 
globalización das diversas materias realización dun plan xeral no que se integre o icónico e o 
textual, o real co creativo, narrativo co gráfico. 

— Realizar un plan xeral no que se integre o icónico co textual, o real co creativo, o narrativo co 
gráfico 

— Clasificar as noticias por materias, temas ou asignaturas. 
— Realizar un seguimento constante dos avances da noticia e dos cambios producidos. 
— Cotexar con outros coñecementos adquiridos noutras asignaturas. Ampliar datos históricos, 

económicos, xeográfiocos, culturais. 
—  Procurar, promover e impulsar procesos de investigación nas diversas materias.  
—  Elaborar manualmente debuxos ou collages, nos que se explique o contido da noticia. 
— Utilizar programas informáticos sinxelos, procesadores de textos e de debuxo para elaborar 

noticias, imaxes e infografías na aula. 
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—  Seguir unha noticia de interés xeral a través das imaxes. 
— Valorar a importancia didáctica da utilización, análise e producción de infografías por parte 

dos alumos. 
—  Elaborar un xuízo crítico sobre a utilización de infografías na aula 

 
 
CONTIDOS 
 

—  Presentación da noticia e imaxe 
—  Elementos da noticia  
— Relacións entre a imaxe e a noticia 

 
—  Traballo da imaxe 

• Composición: os seus elementos 
• Natureza: unha foto, un debuxo, unha montaxe, varios fotos, varios debuxos, debuxos 

e fotos. 
• Como se presenta? cal é o encadre: xeral, de conxunto, medio, primeiro plano… 
• Ángulos de tomas de vista: normal, picado, contrapicado… 
• Iluminación: día, noite, interior, exterior, natural, artificial. 
• Cores: imaxe en branco e negro – imaxe en cores. 
 

—  Traballo da noticia: 
• Que?  Quen?  
• Donde? Cando?   
• Como?  Por que?  

 
—  Taller de escritura 

• Obxectivos que se pretenden acadar coa imaxe exposta, colectivo a quen se dirixe. 
• Mensaxe: idea principal expresada de varios xeitos. Eslogans, frases, palabras 

condensadas, ditos populares, refráns, encrucillados… 
• Estructura: idea principal – ideas secundarias 
• Textos narrativos:  

- Narrador: quen conta a historia. 
- Personaxes: quen son – protagonista – físico – carácter. 
- Marco: donde e cando sucede. 

• Relatos incompletos: partindo dun comezo, completamos o final e ao revés, tendo o 
final comezamos a historia. 

• Textos descriptivos: 
- Descripción física: pelo, pel, ollos, narís, dentes 
- Descripción de carácter: cualidades, afición … 

• Textos informativos: 
- Sobre que informa o texto 
- Completa: momento, lugar, hallazgo, outros descubrimentos. 

• Texto expositivo: problema, causa, consecuencias, solución. 
• A noticia:  

- Que ocurríu?    
- Cando se producíu? 
- Donde se producíu? 
- Que foi o imprevisto? 
- Donde tivo maiores consecuencias? 

• Folleto informativo:  
• Argumentación: tema – tesis – argumentos - razóns a favor e en contra. 
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• Artigo de opinión. 
• A publicidade: 

- Quen fai o anuncio  - Que anuncia   - Que finalidade ten 
- Texto    - Eslogan publicitario 
- Imaxe que aparece.  - Como chama a antención do lector 

 
 
ENSINANZAS TRANSVERSAIS 

 
 A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos que interactúan  en todas 
as áreas do currículo escolar, e o seu  desenvolvemento afecta á globalidade do mesmo; non se trata 
dun  conxunto de ensinos autónomos, senón máis ben dunha serie de elementos  da aprendizaxe 
sumamente globalizados, estudados dentro de  Lingua, Matemáticas, Coñecemento do medio, etc. A 
aprendizaxe  significativa, que se establece sempre desde a realidade inmediata do alumno, propicia 
ademais esta forma de abordar os valores, dado que a mesma situación contextual que introduce os 
coñecementos dunha área serve de base a estes contidos. Ademais, a metodoloxía adecuada debe 
coidar especialmente a coherencia entre os contidos e a forma de actuar na aula. 

 
— Educación cívica.  

• Valoración das aportacións dos demáis. 
• Participación nas actividades respectando os puntos de vista distintos.  
• Traballamos imaxes da convivencia:   

 
— Educación moral.  

• Desenvolvemento da autonomía persoal, así como as posibilidades de tomar iniciativas. 
• Rechazo ás opinión simplistas 
• Traballamos as imaxes de tolerancia 
 

— Educación para a paz.  
• Buscar frases sobre a paz e relacionalas co tema a debate. Facer o debuxo correspondente. 
• Debuxar os distintos símbolos de paz e indicar o pé de foto explicativo 
• Traballamos imaxes da paz: 

 
— Educación ambiental. Adquisición dun coñecemento global do contorno e concienciación 

sobre os problemas que lle afectan.  
• Desenvolvemento e valoración das propias capacidades de modo reflexivo e positivo. 
 

— Educación para o lecer. Recoñecemento no lecer das posibilidades de gozar, tanto de forma 
individual coma colectiva, do contorno, da cultura, da ciencia… 
• Inculcar  o rigor e a obxectividade na interpretación, na crítica 

 
— Educación en valores.  

• Interese por gozar e compartir emocións cos demais.  
• Valoración dos textos literarios como fonte de pracer. Valoración dos avances 

tecnolóxicos como algo que fai mellorar a vida das persoas 
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 COMPETENCIAS  
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Comunicación 
lingüística 

 

 
—  Ler. 

• Constatar a comprensión lectora mediante a resolución de actividades 
referidas ao texto. 

• Xenerar ideas, hipótesis, supostos, interrogantes. 
• Manexar diversas fontes de información. 
• interpretar diferentes tipos de discurso acordes á situación comunicativa 

en diferentes contextos saciais e culturais. 
—  Escribir. 

• Compoñer un texto seguindo un modelo dado. 
• Dar coherencia e cohesión ao discurso, ás propias accións e tarefas. 
• Comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de textos con intencións 

comunicativas ou creativas diversas. 
Matemática 

 

 
—  Comprender unha argumentación matemática 
—  Integrar o coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento. 
—  Estimar e enxuiciar a lóxica e validez de argumentacións e información. 
—  Seleccionar técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñible que están incluídas nela. 
 

 
Coñecemento e 
interacción co 
mundo físico. 

 

 
—  Desenvolver adecuadamente, con autonomía e iniciativa persoal, en ámbitos da 

vida e do coñecemento moi diversos ( saúde, actividade produtiva, consumo, 
ciencia,  procesos tecnolóxicos, etc.) 

—  Interpretar o mundo. 
—  Aplicar conceptos e principios básicos que permiten a análise dos fenómenos 

desde os diferentes campos de coñecemento científico involucrados. 
—  Demostrar espírito crítico na observación da realidade e na análise das 

mensaxes informativas e publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsables na vida cotiá. 

—  Argumentar racionalmente as consecuencias duns ou doutros modos de vida, 
e adoptar unha disposición a unha vida física e mental saudables nun 
contorno natural e social tamén saudable. 

 
Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital 

 

 
—  Obter e xestionar información a partir de textos e debuxos. 
—  Seleccionar, rexistrar e tratar ou analizar a información, utilizando técnicas e 

estratexias diversas para acceder a ela segundo a fonte á cal se acuda e o 
soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual,dixital ou multimedia). 

— Utilizar a información e saber comunicarse en distintos contextos, expresar as 
propias ideas e escoitar as alleas. 

— Acceder á información ata a súa transmisión en distintos soportes (textual, 
numérica, icónica, visual, gráfica e sonora) e das súas pautas de  
descodificación e de transferencia. 

— Ser capaz de ponerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista 
aínda que sexa diferente do propio. 
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Competencia 
social e cidadá 

 

—  Utilizar o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades e 
sobre os trazos e valores do sistema democrático. 

—  Utilizar o xuízo moral para elexir e tomar decisión, e exercer activa e 
responsablemente os dereitos e deberes da cidadanía. 

—  Realizar razoamentos críticos e loxicamente válidos sobre situación reais. 
—  Valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, a 

importancia do diálogo intercultural e a realización de experiencias artísticas 
compartidas 

 
Cultural e 
artística 

 
 
 
 

 
—  Apreciar o feito cultural en xeral, e o feito artístico. 
—  Dispoñer daquelas habilidades e actitudes que permiten acceder ás súas 

distintas manifestacións. 
—  Comprendelas, valoralas, emocionarse e desfrutalas. 
—  Poñer en xogo habilidades de pensamento diverxente e converxente, para 

reelaborar ideas e sentimentos propios e alleos. 
—  Atopar fontes, formas e canles de comprensión e expresión. 
—  Coñecer a evolución do pensamento, das ocrrentes estéticas, das modas e dos 

gustos, así como da  importancia representativa, expresiva e comunicativa 
que os factores estéticos desempeñaron e desempeñan na vida cotiá da persoa 
e das sociedades. 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

 

 
—  Coñecer as súas capacidades. 

• Ser consciente da propia capacidade de aprender e de saber valorar o 
traballo realizado. 

• Coñecer a maneira correcta de presentar os traballos, tanto no seu contido 
como na súa presentación. 

• Ter o hábito de preguntar e consultar as dúbidas que van xurdindo nas 
novas aprendizaxes. 

—  Motivarse para aprender. 
• Valorar o esforzo para mellorar as tarefas encargadas. 
• Gozar da satisfacción do traballo ben feito.  

—  Organizar información en esquemas e resumos que faciliten a memorización 
das ideas esenciais. 

—  Adquirir curiosidade para formularse preguntas, identificar e manexar a 
diversidade de respostas posibles. 

—  Adquirir técnicas para obter información –xa sexa individualmente ou en 
colaboración- e, para transfromala en coñecemento propio, relacionando e 
integrando a nova información cos coñecementos previos. 

 
Autonomía e 
iniciativa persoal 

 
 

 
—  Transformar as ideas en accións. 
—  Propoñerse obxectivos e planificar e levar a cabo proxectos. 
—  Reelaborar as propostas previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e 

levalas á páctica 
—  Actitude positiva cara ao cambio e á innovación. 
—  Afrontar os problemas e atopar solucións en cada um dos proxectos vitais que 

se emprenden. 
—  Dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, para cooperar e para traballar 

en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e 
negociar, a asertividade para comunicarlles adecuadamento aos demais as 
propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. 

—  Ter capacidade de liderazgo. 
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—  Ter confianza nun mesmo e espírito de superación. 
—  Organizar os tempos e tarefas. 

 
 ACTIVIDADES  
 
 
Actividades de introducción e motivación 
 
 Pensadas para que o alumnado capte o sentido xeral da noticia que se vai traballar, e ao 
mesmo tempo atope a suficiente motivación. Tamén se tratará de coñecer os concepto previos aos que 
chegaron os alumnos, especialmente os seus erros conceptuais, co fin de intentar modificalos no 
desenrolo do plan de traballo ou roteiro. Esta fase Será polo tanto unha actividade de opinión e o 
deseño da portada da nova. 
 
 
 
Actividades de aprendizaxe 
 

PROPOSTA 1: Desenvolvemento de exercicios de redacción baseados na narración. 
 
• ACTIVIDADE 1: Descuberta das ideas principais dos textos 
• ACTIVIDADE 2: encher esquemas do seguinte modo: 

 
QUE? QUEN? DONDE? CANDO? COMO? POR QUE? 
      

 
• ACTIVIDADE 3: MANIPULACIÓN de textos; posibles variantes 

 
‐  O “GAZAPO” lingüístico. Un grupo fai unha breve exposición oral na que 

voluntariamente escapou algún erro de lingua que os outros deberán localizar 
‐  Darlle unha triple final a unha historia. 
‐  Utilización dun fragmento dun texto para principiar un relato. 
‐  Utilización dun fragmento dun texto para finalizar un relato. 
‐  Un fragmento dun texto pode servir como parte organizadora do relato. 

 
 

PROPOSTA 2: Desenvolvemento de exercicios de redacción baseados na descrición 
 
• ACTIVIDADE 1: Suxestión e exercicios para exercitar a observación:  

a) Dous equipos: un tentará adivinar o sentido da mensaxe que o outro elaborará 
xesticulanto ou fancendo señas, pero sen emitir ningún son. 

b) Táboa temática. Faise unha táboa con temas diversos. Pónselle número a cada 
tema. Colócanse os números nunha bolsa, e sácase un que será o tema a tratar. O 
xogo realízase por parellas e trátase de que cada unha, por turno,diga o maior 
número de palabras relacionadas co tema que lle saíu. 

c) Facer retrato. Observar os movementos, reacción, vestiario…, dos compañeiros, 
pode converterse nun exercicio diverito e que sirve para potenciar a observación 
exhaustiva dos obxectos. 
 

• ACTIVIDADE 2: Técnicas instrumentais, os anuncios pódennos servir como axuda para 
traballar a adxectivación…os verbos 
 

Para traballar con este elementos, o alumno debe coñecer previamente como se pode 
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interpretar unha imaxe publicitaria, é dicir, como analizar os elementos desa imaxe, 
citar as súas características e, por último, facer unha descrición global. 

 
 

• ACTIVIDADE 3: Presentamos un anuncio. O primeiro paso consiste en colocar un adxectivo 
que reflecta dita impresión sensorial detrás de cada un dos signos visuais que aparecen nas 
fotos: 

 
‐  Persoa  --------------------    --------------------    ------------------------ 
‐  Animais  --------------------    --------------------    ------------------------ 
‐  Obxectos  --------------------    --------------------    ------------------------ 
‐  Escenarios  --------------------    --------------------    ------------------------ 
‐  Ambientes  --------------------    --------------------    ------------------------ 
‐  Liñas  --------------------    --------------------    ------------------------ 
‐  Formas  --------------------    --------------------    ------------------------ 
‐  Cores  --------------------    --------------------    ------------------------ 
‐  Luz  --------------------    --------------------    ------------------------ 
‐  Acción  --------------------    --------------------    ------------------------ 

 
• ACTIVIDADE 4: utilizamos verbos 

 
• ACTIVIDADE 5: as cores dos anuncios agochan unha mensaxe subliminal; sempre queren 

 comunicarnos algo. 
 

• ACTIVIDADE 6: elaboramos WEBQUEST seguindo o esquema: 
 

INICIO PRESENTACIÓN TAREA PRODUCTO 
Que tes que facer A noticia Que – quen –donde 

cando - como 
- por que 

Conclusións 
Opinión 
  

 
 
Actividades de desenrolo do proceso 

 
• Nesta fase plantéxase alomenos unha actividade para cada unha das noticias que se 

proponen. Son actividades interdiciplinares, nas que Lingua e Coñecemento do Medio se 
traballan de forma integrada. Propóñense actividades escritas, orais, gráficas e 
audiovisuais… 
 

• As actividades que se propoñen van encaminadas a procurar unha exposición 
personalizada. A conferencia, a presentación de diapositivas, o vocabulario son tres  
actividades que sempre están presentes nesta fase 
 
PROPOSTA 1: actividades relacionadas coa prensa. 
 

‐  Actividade 1. OS XORNAIS. 
 Recortar e pegar, sobre unha cartolina, as cabeceiras das principais noticias, 

procurando representar o maior número posible delas. 
 

‐  Actividade 2. AS SECCIÓNS 
 Clasificar titulares segundo a sección á que correspondan: política – sucesos 

– deportes – publicidade – outras do seu interés. 
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‐  Actividade 3. AS NOTICIAS. 
 Por parellas: un membro recorta unha noticia (sen titular) e o outro recorta 

un titular (sen a noticia). Intercámbianse  e cada un/unha pégao sobre o 
papel redactanto o que falta en cada caso. 
  

‐  Actividade 4. A PORTADA. 
 Elaborar en grupo a primeira plana dun xornal, inventando ou recollendo as 

noticias do xornal. 
 

ROPOSTA 2: actividades relacionadas coa imaxe 
 

‐  Actividade 1. CARTEL – “collage”  
 con fotos do periódico, anuciando algúnha festa do colexio. 

 
‐  Actividade 2. CÓMIC 

 Tentar representar unha historia en imaxes gráficas 
 

‐  Actividade 3. TITULARES TOLOS.  
 Aproveitando palabras e imaxes de retallos do periódico, a actividade 

procurará a elaboración de titulares noticiosos de carácter xocoso, 
dispartado, caricaturesco… 
 

‐  Actividade 4. FOTONOVELA.  
 Escribir unha historia a partir dunhas fotografías entregadas. 

 
‐  Actividade 5. FOTOS CORTADAS.  

 Repártense fragmentos de fotos cortadas en varios anacos, de maneira que 
cada un coñece nada máis que o seu. Uncomeza explicando o que hai nun 
dos anacos que ten. O que crea que ten o outro relacionado con este explica 
tamén a súa parte, e así ata completar a foto. 

 
 
Actividades de REFORZO e ampliación 
 
Ficha de reforzo das competencias básicas 
 

- Reforzo 
• Xogos de creatividade: 

‐  Actividade 1. Completando textos 
‐  Actividade 2. Ordeando textos 
‐  Actividade 3. Inventando 
‐  Actividade 4. Máquina do tempo 
‐  Actividade 5. Binomio fantástico 
‐  Actividade 6. Facendo poesía 

- Ampliación 
• Xogos con imaxes 

‐  Actividade 1. Coller unha foto do periódico e describirllela ao compañeiro. 
‐  Actividade 2. As dez diferencias 
‐  Actividade 3. Crear historias con imaxes secuenciadas 
‐  Actividade 4. Con fotografías. Facer retratos  irónico ou caricaturescos. 
‐  Actividade 5. Palabras cruzadas. O xogo consiste en elaborar un encrucillado, 

desde as cuadrículas e os cadros negros ás definicións dos vocablos necesarios para 
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rechealo. 
 
 
MOTIVACIÓN 
 
 A idea é establecer  unha serie de propostas de actividades e de webquest que nos fagan 
chegar a comprensión da noticia que imos traballar. Estructuraremos cada proposta ou cada 
webquest en tres fases:  presentación – información – conclusión 
 
 As actividades da fase de presentación están pensadas para que o alumnado capte o sentido 
xeral da noticia que se vai traballar, e ao mesmo tempo atope a suficiente motivación. Tamén se 
tratará de coñecer os concepto previos aos que chegaron os alumnos, especialmente os seus erros 
conceptuais, co fin de intentar modificalos no desenrolo do plan de traballo ou roteiro. Esta fase será 
polo tanto unha actividade de información e de deseño. 
 
 A fase de información, son tarefas donde se plantexa,  alomenos,  unha actividade para cada 
unha das propostas que se proponen. Son actividades interdiciplinares, nas que Lingua e 
Coñecemento do Medio se traballan de forma integrada. Propóñense actividades escritas, orais, 
gráficas e audiovisuais…donde o alumnado se informe e a súa vez informe da noticia proposta. 
Donde?, como?, cando?, e por que? serán a base da tarefa a seguir. 
 
 Na fase de conclusión, as actividades que se proponen van encaminadas á procura dunha 
exposición personalizada de todo o traballado. A exposición oral, a presentación de diapositivas, e o 
vocabulario son tres actividades que sempre etán presentes nesta fase 

 
 

PAUTAS DE TRABALLO 
 
1. Fase de iniciación 

• Buscar un bo número de fotografías no xornal “A Voz de Galicia”. 
• Clasificar as fotografías por estilo ou forma.  
• Clasificar as fotografías por materias, temas ou asignaturas. 

 
 2.   Fase de análisis 

• Seguir unha noticia de interés xeral a través de fotografías. 
• Realizar un seguimento constante dos avances da noticia e dos cambios producidos. 

Tomar nota escrita de todo elo. É posible face un  «Caderno do Reporteiro». 
• Cotexar con outros coñecementos adquiridos noutras asignaturas. Ampliar datos 

históricos, económicos, xeográficos, culturais, etc. 
 

 3.   Fase de producción 
• Elaborar manualmente debuxos ou mediante utilización de collage, na que se practique o 

estilo da fotografía. 
• Utilizar programas informáticos sinxelos, procesadores de textos e de debuxo para 

elaborar fotografías na aula. 
• Buscar unha noticia, ou un motivo de estudio na aula para levar a cabo actividades 

fotográficas ou de manipulación da imaxe. 
 

 4.   Fase de valoración. 
• Avaliación do traballo realizado nesta unidade. 

‐  Por parte do mesmo alumno. Autoavaliación 
‐  Por parte do grupo 
‐  Por parte do profesor 
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• Elaboración dun xuicio crítico sobre a utilización de fotografías na aula. 
  

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
A unidade de traballo desenvolverase todas as semanas, en tres sesión de cincuenta minutos,  e  
unha última sesión de xeneralización e afianzamento de  aprendizaxes. 
 
Cada actividade programarase en ciclos de 9 sesións distribuídos do seguinte xeito: 

 
• 1ª SESIÓN. Presentación de ideas: sondear e aclarar os conceptos complexos. Esquematización 

dos conceptos clave. 
 

• 2ª a 7º SESIÓN: seis sesións para buscar información, desenvolver os contidos, para traballos na 
aula de informática, algunha exposición de traballos, visita… 

 
 

• 8ª SESIÓN unha sesión para actividades de avaliación: teórica e práctica 
 

• 9ª SESIÓN unha sesión adicional, se é o caso para aclaración de conceptos ou elementos 
prácticos. 

 
 
 
 
 RECURSOS E MEDIOS  
IMPRESOS  

• Prensa: “La Voz de Galicia”. 
• Guía de actividades. 
• Cadernos de traballo.  

 
OUTROS  

• Constrastar noticias con outros xornais. 
• Utilizar esquemas do traballo a seguir. 
• Diccionarios 
• Enciclopedias 
• Atlas 
• Buscadores: Google …  
 

PROMOCIÓN 
DA LECTURA 

 
• Aplicar estratexias lectoras para a comprensión dos enunciados das 

actividades. 
• Traballar a lectura eficaz de textos expositivos, a relación entre imaxe e texto, e 

a elaboración de sínteses e esquemas persoais dos textos. 
 

PROMOCIÓN 
DAS TIC 
 

 
Hemeroteca “la voz de Galicia” 
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/index.htm 
http://www.wix.com/crismartintrigo/webquest_hiyab 
http://www.wix.com/crismartintrigo/a_revolucin_arabe 
http://www.wix.com/crismartintrigo/tsunami 
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 • Internet: buscar datos sobre as diversas noticias que se están a traballar. 
 

 
 
 METODOLOXÍA  
 
CARACTERÍSTICAS: 

1. Motivadora e activa por parte do profesorado 
2. Participativa por parte do alumno 
3. Multidisciplinar: proxectarase esta experiencia á mayoría das áreas, á  plástica, dentro do 

marco artístico e a través deste chegaremos ao arte e á historia; comprenderemos o estudio de 
certos cadros pictóricos gracias ao estudio previo da imaxe. Sustentaresa á súa vez na área 
lingüísica, aprendermos a redactar e a entender a narracción. Darémoslle a volta a unha notica 
que non comprendemos dun xeito formal. 

  
ANÁLISE DOS CONCEPTOS E PROBLEMAS 

- SONDEO INICIAL DE IDEAS: Debate entre os alumnos para coñecer o seu nivel de 
coñecemento. 

- EXPLICACIÓN DOS DIFERENTES CONCEPTOS - preguntas de dúbidas 
- ACLARACIÓN DOS CONCEPTOS MÁIS CONFLITIVOS 

 
ELABORACIÓN DE PROPOSTAS 

-  AULA DE INFORMÁTICA: ulizaremos a aula de informática dúas veces á semana para 
elaborar as webquest e todas as actividades que así o requiran. 

- PREPARACIÓN DE MATERIAL: os alumnos, en equipo ou parellas prepararán todas as 
actividades que teñan que exponer en público: Webquest, murais, cómic… 

 
SEGUIMENTO DAS ACTIVIDADES TÉCNICA E ATT. Á DIVERSIDADE 

- Interpretación crítica persoal do alumno: indagación  e información – traballo individual 
- Elaboración en pequeño grupo das actividades propostas – pequeño grupo  
- Exposición á clase do traballo realizado – grupo de clase 
- Viaxe virtual ou real … gran grupo 
- Seguimento individual dos coñecementos para prantexar os grupos de reforzo e ampliación. 
- Coordinar coa Orientadora e Pt traballos para alumnos con NEE, e alumnos con ACI 

 
AGRUPAMENTO E ESPAZOS 

- Individual  
- Pequeño grupo  
- Grupo de aula  
- Gran grupo (saídas)  
- Grupos flexibles  
- Talleres. 
- AULA: traballo das actividades. 

 
RECURSOS E MEDIOS 

- IMPRESOS: libro texto, guía, atlas, colección de historia… 
- AUDIOVISUAL: videos, CD, DVD 
- INFORMÁTICO: buscadores: google, Elcano, Olé, altavista 
    Portales: Cidade futura, telépolis, interbbok, Lupa, Ypi, Lope de  

    
 Enlaces:  
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 AVALIACIÓN  
 
 A avaliación é un conxunto de actividades programadas que permite verificar o cumplimento 
dos obxectivos, aprezar o rendimento dos alumnos, convalidar unha estratexia pedagóxica, un 
método o un material. Esto significa que a avaliación non só é un balance, se non un sistema de 
regulación do acto pedagóxico. A avaliación concíbese e practícase do seguinte xeito: 
 

• Continua e global, xa que atende a aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos 
momentos ou fases, e ademais, tendo en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas 
do currículo. Contémplanse tres modalidades: 

 
- Avaliación inicial. Achega datos sobre o punto de partida de cada alumno, 

proporcionando unha primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e 
características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía 
adecuada. 

- Avaliación formativa. Concede importancia á evolución ao longo do proceso, conferindo 
unha visión das dificultades e progresos de cada caso. 

- Avaliación sumativa. Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe en 
cada período formativo e a consecución dos obxectivos. 

 
• Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e 

particularidades. 
 

• Integradora, para o que contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a 
flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se seleccionan. 

 
• Cualitativa, na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada situación 

particular e se avalían de forma equilibrada os diversos niveis de desenvolvemento do 
alumno, non só os de carácter cognitivo. 

 
• Orientadora, dado que achega ao alumno ou alumna a información precisa para mellorar a 

súa aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas. 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
 Os instrumentos elexidos para realizar a avaliación deben estar en consonancia cos principios 
declarados. Para avaliar esta unidade didáctica basarémonos en: 
 
1. A observación: 
 Durante todo el proceso o profesor observará o traballo dos alumnos, atendendo aos criterios 
de avaliación definidos. Hai que tener en conta que a avaliación é semepre continua. 
 
2. Análise dos traballos realizados: 
 Durante todo o proceso os alumnos tiveron que realizar unha serie de traballos: 

- Búsqueda de material: libros e webs. 
- Lectura comprensiva e resumos.
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- Realización do mapa conceptual de forma grupal e individual. 
- Participación na asamblea. 
- Realización de actividades 
- Realización de experiencias 

 
 
3. Resposta a cuestións de forma oral e escrita. 
 Ao final do traballo, os alumnos responderán a cuestións relacionadas cos contidos 
traballados de forma oral e escrita. 
 
4. Ficha de avaliación 
 As siguientes escalas de avaliación permiten analizar con facilidade todos os datos recollidos, 
tanto os referidos ao alumno como ao proceso. 
 
CRITERIOS 
 Cr.1. Le autonomamente todo tipo de textos utilizando estratexias adecuadas de lectura. 
 Cr.2. Redacta de forma estructurada diferentes tipos de textos.  
 Cr.3. Representa de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose dos recursos que a linguaxe plástica 

e visual proporciona. 
 Cr.4. Comprende textos orais diversos interpretando as intencións explícitas así como as 

intencións, valores e opinións non explícitos 
 Cr.5. Busca, localiza e selecciona información. 
 Cr.6. Resolve e formula problemas en que cumpra realizar, ler, interpretar e comunicar con representacións 

gráficas resultados dun conxunto de datos relativos ao contorno inmediato. 
 Cr.7. Ten Conciencia da influencia que poden exercer os medios de comunicación, a Internet ou a 

publicidade nas decisións e opinións das persoas. 
 Cr.8. Sabe informarse a través da prensa 
 Cr.9. Obter información para identificar características significativas da sociedade nalgunhas 

épocas pasadas e situar os feitos relevantes utilizando liñas do tempo, cronogramas, utilizando 
diferentes tipos de fontes (orais, escritas, dixitais, patrimoniais...) 
 Cr.10. Elabora un traballo, utilizando soporte papel e dixital, sobre aspectos ou situacións sinxelas, 

recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, a Internet), establecendo un plan de 
traballo e comunicando a información e as conclusións finais.  
 

 
INDICADORES segundo os criterios de avaliación 

NIVEIS  
1 2 3 4 5 

Cr.1. Le autonomamente todo tipo de textos utilizando estratexias adecuadas de lectura. 
 
- Descubre as ideas principais dos textos.      
- Sabe utilizar os textos e cambiar o relato.      
- Comprende, compón e utiliza distintos tipos de textos con intencións comunicativas ou 

creativas diversas. 
     

Cr.2. Redacta de forma estructurada diferentes tipos de textos.  
- É capaz de seguir un esquema e transformar a noticia.      
- Producir textos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir, resumir, explicar 

e expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás da 
aula de xeito coherente 

     

- Analizar criticamente os textos e hipertextos e reflexionar sobre o seu contido 
identificando a estrutura, o uso da linguaxe e o punto de vista da autora ou do autor 

     

Cr.3. Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose dos recursos que a linguaxe plástica e 
visual proporciona. 
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- Producir obras plásticas de forma cooperativa que impliquen organización espacial, 

uso de materiais diversos e aplicación de diferentes técnicas e instrumentos 
     

- Comprobar as posibilidades de aplicación de materiais, de texturas, de formas e de 
cores sobre diferentes soportes. 

     

Cr.4. Comprende textos orais diversos interpretando as intencións explícitas así como as intencións, 
valores e opinións non explícitos 
- avaliar a capacidade de obter e seleccionar informacións e a de establecer relacións 

entre as informacións orais procedentes da escola e dos medios de comunicación 
transcendendo da literalidade do texto para facer deducións e inferencias elementais 

     

- interpretar aspectos implícitos como a ironía, a retranca ou o dobre sentido e ser quen 
de entrever mensaxes subliminais. 

     

- avalíase a capacidade de distinguir información de opinión e a de reflexionar sobre as 
técnicas empregadas no proceso de comprensión, de cara a aprender a aprender. 

     

Cr.5. Busca, localiza e seleccionar información 
 
- Buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos escritos de soportes 

variados (webs, libros, carteis) e realizar inferencias determinando intencións e dobres 
sentidos. 

     

- Interpretar e integrar as concepcións previas e ideas propias coas contidas nos textos, 
comparando e contrastando informacións variadas. 

     

Cr.6. Resolve e formula problemas en que cumpra realizar, ler, interpretar e comunicar con 
representacións gráficas resultados dun conxunto de datos relativos ao contorno inmediato. 
 
- Comprobar, en actividades de resolución e de formulación de problemas, a capacidade 

do alumnado para recoller (a través de enquisas, de observación, de medición) e para 
rexistrar unha información que se poida cuantificar. 

     

- Valorarase o uso de programas informáticos para deseñar gráficas sinxelas.      
- Observarase se o alumnado valora a expresividade da linguaxe gráfica como forma de 

representar datos e se se inicia na tendencia a explorar todos os elementos das gráficas 
evitando interpretacións parciais e precipitadas. 

     

Cr.7.  Ten Conciencia da influencia que poden exercer os medios de comunicación, a Internet ou a 
publicidade nas decisións e opinións das persoas. 
- Trátase de propiciar que o alumnado se inicie na comprensión das mensaxes 

subliminares e da ideoloxía encuberta presentes en textos e imaxes de diferente orixe, 
sendo quen de decatarse de que non sempre son transparentes e de que poden influír 
decisivamente nas súas condutas habituais e futuras. 

     

- Avaliarase a capacidade de alumnos e alumnas de analizar criticamente diferenciando 
información de opinión. 

     

Cr.8. Sabe informarse a través da prensa. 
 
- Participa na búsqueda de información.      
- Introduce progresivamente a información axeitada       
- Aporta solucións creativas nas actividades realizadas.      
Cr.9. Obter información para identificar características significativas da sociedade nalgunhas épocas 
pasadas e situar os feitos relevantes utilizando liñas do tempo, cronogramas, utilizando diferentes tipos 
de fontes (orais, escritas, dixitais, patrimoniais...) 
 
- Comprobar se o alumnado é quen de buscar información para identificar algúns usos, 

costumes, actividades,…como indicadores de formas de vida características de 
determinadas épocas históricas concretas. 

     

Cr.10. Elaborar un traballo, utilizando soporte papel e dixital, sobre aspectos ou situacións sinxelas, 
recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, a Internet), establecendo un plan de 
traballo e comunicando a información e as conclusións finais.  
 
- Avaliar a capacidade do alumnado para, partindo das súas concepcións previas sobre 

temas ou aspectos do contorno, buscar, seleccionar, analizar, contrastar, tratar, 
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esquematizar e organizar información concreta e relevante 
- Atenderase especialmente á presentación ordenada, clara e limpa do traballo, ao uso de 

linguaxes variadas, así como á capacidade para colaborar durante as diferentes fases 
do seu proceso de elaboración. 

     

 
INDICADORES DE AVALIACIÓN para o alumno   

NIVEIS   
1 2 3 4 5 

Interesouse e esforzouse en realizar as tareas.      
Colaborou co compañeiro.      
Sabe buscar información en internet e localizar bibliografía na biblioteca.      
Domina as habilidades informáticas necesarias.      
Realiza resumos, seleccionando o fundamental da información, evitando o 
cortar e pegar sen ler nin comprender. 

     

Realizou as actividades.      
Elaborou un mapa conceptual propio.      
É capaz de responder de forma oral ou escrita a cuestións relacionadas cos 
contidos.  

     

Traballou de xeito autónomo.      
Participou na actividade de gran grupo, expresando as súas ideas con 
corrección e claridade. 

     

Participou na realización das experiencias programadas e sacou 
conclusións claras. 

     

É participativo/a en clase      
Traballa metodicamente      
Amosa interés por aprender      
      
 
 
INDICADORES DE AVALIACIÓN para a Unidade Didáctica   

NIVEIS   
1 2 3 4 5 

Os obxectivos e contidos propostos son adecuados aos alumnos.      
Os obxectivos, contidos e metodoloxía propostos despertaron o interese 
dos alumnos. 

     

A  metodoloxía utilizada favoreceu a consecución dos obxectivos 
propostos. 

     

Os materiais utilizados foron adecuados.      

As actividades axudaron a profundizar sobre o tema.      

A temporalización axustouse ás necesidades e obxectivos de cada fase .      
Os instrumentos de avaliación foron fáciles de aplicar e serviron para a 
recollida de todos os datos necesarios. 

     

Os criterios de avaliación permitiron descubrir os acertos e fallos de todo o 
proceso. 
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  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
VALORACIÓN 

  
 
 A integración dos alumnos con necesidades educativas especiais e a 
concreción das adaptacións curriculares serán posibles atendendo ás seguintes 
medidas articuladas no centro: 
 

• Que valorar: 
- Rendemento do alumno no curso anterior. 
- Personalidade. 
- Afeccións e intereses.  
- Situación económica e cultural da familia. 
- Etcétera. 

 
• Como obter a información: 

- Informes de titores anteriores. 
- Cuestionario previo aos alumnos. 
- Entrevista individual. 
- Cuestionario aos pais. 
- Entrevista con pais. 
- Etcétera. 

 
 Deste xeito, o centro prevé distintas vías de resposta ante o amplo abano de 
capacidades, estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos.  
 
 

 
 
PROBLEMAS 
DE 
APRENDIZAXE 

 
 
 O profesorado debe ter a  predisposición, a sensibilidade e a formación 
necesarias para asumir a tarefa de colaborar co Departamento de Orientación e 
seguir as súas directrices. 
  
 Ao ser todas as actividades para traballar en pequenos grupos ou de forma 
individual, pero favorecendo a colaboración de todos, os alumnos que presentan 
algún tipo de dificultade na aprendizaxe poden participar de forma activa en tareas 
específicas de acordo coas súas capacidades e facer a súa aportación ao traballo en 
equipo. Aumenta a súa confianza e autoestima ao mesmo tempo que os seus 
compañeros valoran o seu esforzo e a súa contribución ao traballo común. No 
terceoro ciclo de Primaria, os alumnos teñen que afianzar a súa autonomía persoal e 
a motivación é fundamental no caso de alumnos con dificultades. 
Por esto, daránselle pautas claras e instruccións sinxelas que llespermitan realizar 
as actividades con éxito. 
Esto dalles seguridade e sentiranse valorados ao tomar parte nun proxecto no que 
verán un resultado final do que se sentirán orgullosos ao ter contribuido na súa 
elaboración. 
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 A ORIENTACIÓN EDUCATIVA E A FUNCIÓN TUTORIAL 
 
ORIENTACIÓN 

 
 O conxunto de actividades, intervencións e programas que comprende a 
orientación agrúpase en tres eixos ou funcións básicas: 
 
A acción orientadora. 
Comprende a actividade incluída no proceso educativo e na que interveñen, todos 
os educadores do centro. Os tres momentos de intervención son: ao comezo da 
etapa educativa, ao final da etapa e ao longo do proceso educativo. Ten un carácter 
fundamentalmente preventivo. 
 
A acción de apoio. 
Comprende a actividade realizada polos profesores especialistas en problemas de 
aprendizaxe, e polos logopedas, dirixida a algúns alumnos de forma directa e a 
través do titor/a ou profesor/a. Pódese concretar en actividades de recuperación ou 
de reeducación das aprendizaxes dalgúns alumnos; na preparación de materiais ou 
instrumentos para as actividades de ensino; e na colaboración no proceso de 
avaliación a través de técnicas especializadas, así como nas adaptacións curriculares 
dos alumnos. Ten un carácter compensador. 
 
A acción de asesoramento. 
Comprende a actividade realizada polo orientador/a e, ás veces, por outros 
especialistas cos órganos colexiados do centro, o profesorado e as familias. Esta 
actividade pode estar fixada no seu traballo habitual ou ben cando se lle solicita. 
Ademais, nesta área intégrase o programa de titorías para Primaria, dirixido ao 
alumnado, ao profesorado e aos pais e nais, baseado nos seguintes obxectivos: 
 

Orientación persoal: 
Potenciar o autoconcepto e a capacidade de crítica, coñecer e atender 
problemas en estreita colaboración coas familias... 

 
Orientación interpersoal: 
Fomentar as relacións, as dinámicas de grupo e o traballo en equipo tanto de 
alumnos como de familias, promover contactos entre o equipo educativo e o 
grupo de pais e nais... 

 
Orientación académica: 
Informar a pais e nais da programación do curso, obxectivos xerais..., 
ofrecer técnicas de aprendizaxe, integrar o grupo no proceso de avaliación... 

 
 
ACCIÓN 
TUTORIAL 

 
 
FUNCIÓNS 
Algunhas das funcións do titor/a de un grupo de alumnos de Educación Primaria 
son as seguintes: 

 
 Facilitar a integración dos alumnos e alumnas no seu grupo-clase e no 

conxunto da dinámica escolar. 
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 Contribuír á personalización dos procesos de ensinanza e aprendizaxe. 
 Efectuar un seguimento global dos procesos de aprendizaxe do alumnado 

para detectar as dificultades e as necesidades especiais, ao obxecto de 
articular as respostas educativas adecuadas e solicitar, no seu caso, os 
oportunos asesoramentos e apoios. 
 Coordinar a información sobre os alumnos que teñen os distintos profesores, 

coordinar o proceso avaliador dos alumnos e asesorar sobre a súa 
promoción. 
 Fomentar no grupo de alumnos o desenvolvemento de actitudes 

participativas no seu contorno sociocultural e natural. 
 Favorecer no alumno o coñecemento e aceptación de si mesmo, así como a 

confianza nun mesmo, cando esta se vexa diminuída por fracasos escolares 
ou doutro xénero. 
 Coordinar cos demais profesores o axuste das programacións ao grupo de 

alumnos, especialmente no referente ás respostas educativas ante 
necesidades especiais e/ou de apoio. 
 Contribuír a desenvolver liñas comúns de acción cos demais titores no 

marco do Proxecto Educativo do Centro. 
 Contribuír ao establecemento de relacións fluídas cos pais e nais, que 

faciliten a conexión entre o centro e as familias. 
 Implicar as familias en actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos 

seus fillos. 
 Informar as familias de todos aqueles asuntos que afecten á educación dos 

seus fillos. 
 Mediar con coñecemento de causa en posibles situacións de conflito entre 

alumnos e profesores e informar debidamente as familias. 
 Canalizar a participación daquelas entidades públicas ou privadas que 

colaboran nos procesos de escolarización e de atención educativa a aqueles 
alumnos que proceden de contextos sociais ou culturais marxinados. 
 
 

ACTIVIDADES 
Algunhas das actividades prioritarias do titor/a son as seguintes: 
 

 Ter entrevistas individuais con alumnos cando estes o necesiten. 
 Organizar actividades de «acollida» a principio de curso para os alumnos 

que chegan ao centro por primeira vez. 
 Falar a principio de curso co alumnado sobre os seus dereitos e deberes, 

sobre as normas de réxime interior e disciplina do centro, e informarlles 
tamén sobre o funcionamento deste. 
 Explicarlles as funcións e tarefas que el mesmo ten como profesor titor do 

grupo, dándolles a oportunidade de participar na proposta e programación de 
actividades. 
 Analizar co resto do profesorado as dificultades escolares dos alumnos 

debidas a deficiencias instrumentais, problemas de integración e outros, e 
buscar, se procede, os asesoramentos e apoios necesarios.  
 Promover e coordinar actividades que fomenten a convivencia, a integración 

e a participación dos alumnos na vida do centro e no contorno: elección de 
representantes, festas e excursións, actividades culturais e extraescolares, 
etc. 
 Realizar actividades que mostren á comunidade a diversidade existente 

desde un punto de vista social, cultural e étnico, e que resalten a importancia 
de integrar a todos sen excepción na dinámica escolar. 
 Concertar co equipo educativo un plan de acción titorial para todo o curso, 
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tratando de precisar o grao e modo de implicación do profesorado e tamén 
os aspectos que de forma específica e prioritaria atenderá o titor/a. 

 
 

 Transmitir aos profesores todas aquelas informacións sobre o alumnado que 
poidan ser útiles para o desenvolvemento das súas tarefas docentes, 
avaliadoras e orientadoras. 
 Preparar, coordinar e moderar as sesións de avaliación procurando que o seu 

desenvolvemento se axuste aos principios da avaliación continua, formativa 
e orientadora que se propugnan para todas as fases do proceso avaliador.  
 Establecer canles de colaboración cos demais titores, especialmente cos do 

mesmo curso ou ciclo, á hora de marcar e revisar obxectivos, preparar 
actividades, elaborar materiais de apoio e coordinar o uso dos medios e 
recursos dispoñibles.  
 Procurar a colaboración dos pais e nais en relación co traballo persoal dos 

seus fillos: organización do tempo de estudo en casa, lugar apropiado, 
necesidade de tempo libre e descanso, etc. 
 Preparar visitas a empresas, servizos, lugares de lecer, etc., coa colaboración 

das familias. 
 Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interese para os 

pais e as nais con miras á educación dos seus fillos. 
 Ter entrevistas individuais cos pais e as nais, cando eles as soliciten ou o 

titor/a as considere necesarias, axudándolles a descargar a ansiedade ante os 
problemas escolares dos seus fillos e buscando unha valoración máis global 
e unha actitude máis activa e responsable ante a situación.  
 Ter reunións coas familias ao longo do curso. Os momentos máis oportunos 

poden ser ao comezo e final de curso, pero tamén cara á metade do mesmo. 
Estas reunións servirán para intercambiar información e analizar con eles o 
proceso educativo dos seus fillos. 
 

 
 

 VALORACIÓN   
 
 Quedan pendentes moitas ideas e actividades por realizar; máis a experiencia superou as 
miñas  expectativas; quedando aínda un longo camiño por percorrer. Nembargantes esta 
experiencia naceu da necesidade de superar problemas respecto ás capacidades de expresión oral e 
escrita que foron o obxectivo para participar neste concurso de prensa – escola. 
 
 A partir desta experiencia a idea é amosar as posibilidades da prensa e as TIC para lograr 
aprendizaxes significativos nos nenos e nenas; sendo estos moi bos mediadores para lograr afrontar 
con éxito os retos comunicativos propostos na aula, que son a base da experiencia proposta.  
 
 Por outra banda, é necesario seguir desenrolando propostas de modelos que permitan que o 
alumnado produza información e coñecemento deixando de ser meros consumidores da 
información. 
 
 Entre os aspectos positivos pódense indicar: 
 

a) A motivación do alumnado está garantizada. Incluso os alumnos con maiores 
dificultades na súa aprendizase, amosan interés e participan en todas as actividades 
que se proponen. 

b)  Cada neno ou nena, pode traballar ao seu ritmo, e chegar ao nivel que a súa 
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capacide lle permita. 
c) Os traballos en parella ou pequenos grupos plantexan dificultades, pero son moi 

importantes para o progreso académico  e social do alumnado. Aprender a negociar, 
consensuar, chegar a acordos, ceder ou facer valer as túas ideas, son estratexias 
necesarias non só para o ámbito escolar, senon par o futuro destes alumnos e 
alumnas. 

d) Os procedementos de traballlo e os valores vence reforzados con esta metodoloxía. 
A capacidade de expresión, tanto oral como escrita, o razonamento, a valoración 
crítica, a opinión razoada…son potenciados ao máximo. 

e) Tamén a creatividade, a autonmomía e a iniciativa persoal son factores que se 
reforzan neste tipo de aprendizaxe. 

f) A competencia dixital do alumnado é moi alta. Hai que ter en conta que 
prácticamente todas as actividades que se propoñen requiren o uso de ordenadores. 

g) Aparentemente o traballo vai máis lentos que nunha clase convencional, pero 
realmente, o traballo desenrolado é superior ao que se tería acadado nunha clase 
tradicional.  

h) Este modo de traballo pode favorecer a antención á diversidade, pois cada alumno 
traballa segundo o seu ritmo persoal e moitas explicacións as recibe dos seus 
propios compañeiros, polo que poden ser de máis fácil asimilación, pois fanse nunha 
linguaxe máis asequible. 

 
 Propostas de mellora: 
 
 Para os meses subseguientes vou potenciar o uso do BLOG da aula para lograr unha maior 
inmediatez na producción das redaccións; así mesmo exploraremos outros retos comunicativos 
como a producción de tutoriais elaborados polos nenos e nenas da aula sobre como presentar un 
xornal escolar ou de aula. 
 
 
DESVANTAXES 
 
 Non sempre se atopan actividades que respondan aos principios constructivistas da aprendizaxe –
“aprender facendo”-  
 
 É preciso seguir afondando nos procedementos da aprendizaxe cooperativa, para acadar que os 
grupos funcionen de xeito máis cohesionado. Negociar, acordar, consensuar, respetar, ceder, 
convencer… son tareas difíciles, que esixen tempo, capacidade e dedicación. 
 
 Este tipo de traballo provocan momentos de alboroto nos que ten que intervir a autoridade do 
profesor.  Non se controla a situación do mesmo modo que nunha clase tradicional. Hai que saber de 
antemán que se vai producir máis ruído pola existencias de conversacións-discusións ao mesmo tempo 
necesarias pola dinámica de traballo. Esto fai que unha grande parte do profesorado non quera participar 
neste tipo de actividades.  
 
 
CONCLUSIÓNS 
 

 A avaliación do proxecto en xeral foi bastante boa. Avaliáronse distintos aspectos relacionados 
co traballo individual, traballo en grupo, posta en común dos resultados… Cabe destacar a ampla 
participación de todos os alumnos e a motivación que tiveron ao longo de todo o proxecto. Lográronse a 
maioria dos obxectivos proposta e as actividades resultaron moi interesantes para eles. 

 O alumnado en xeral, atopou outra manera de ver as noticias e de entender mellor o xornal. 
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Deixa de xer un servicio de maiores e convírtese en algo divertido que poden usar eles mesmos todos os 
días. Á vez que aprenden  xogando, culturízanse e adquiren un novo vocabulario. 

 Para os meses subseguientes vou potenciar o uso do BLOG da aula para lograr unha 
maior inmediatez na producción das redaccións; así mesmo explorarei outros retos 
comunicativos como a producción de tutoriais elaborados polos nenos e nenas da aula sobre como 
presentar un xornal escolar ou de aula. Buscaremos noticias presentarémolas no blog 
 
 

 EXEMPLOS ACTIVIDADES TIPO   
OBRADOIROS  
 
OBRADOIRO 1: fotonovela_narración 
OBRADOIRO 2: cartel 
OBRADOIRO 3: portada 
OBRADOIRO 4: titulares tolos 
OBRADOIRO 5: comic 
OBRADOIRO 6: anuncios 

 
WEBQUEST 
 
- O hiyab: 
 http://www.wix.com/crismartintrigo/webquest_hiyab 

  http://blogs.prensaescuela.es/aulatic/ 
 
- A revolución no mundo árabe:  

  http://www.wix.com/crismartintrigo/a_revolucin_arabe 
  http://blogs.prensaescuela.es/aulatic/ 

 
- Unha catástrofe en Xapón 

 http://www.wix.com/crismartintrigo/tsunami 
  http://blogs.prensaescuela.es/aulatic/ 
 
 

 


