
Secuencias didácticas  
 
  

 Que sei?: ideas previas sobre o tema. Tratarianos de pescudar na idea que teñen @s rapac@s sobre o mundo dos av@s, tentando de separar as 
ideas preconcebidas erróneas das que se achegan máis á realidade. 

o Actividade 1. Escollemos grupo de traballo ( 4 – 5 membros ). Nomeamos coordinador de traballo e portavoz do grupo ( sempre 2 
perosaos diferentes) 

o Actividade 2. Traballo en grupo: Remuíño de ideas: en 5 minutos escribir no ordenador palabras que intenten describir o mundo dos 
av@s cando eran nenos. Dividímolas en 3 categorías: adxectivos, substantivos, verbos. 

o Actividade 3. Posta en común: na pizarra dixital poñemos en común o traballo de cada grupo e confeccionamos unha táboa. 
o Actividade 4. Traballo en grupo: escribimos frases con sentido utilizando as palabras da táboa ( intentanto unir na mesma adxectivo, 

substantivo e verbo ). Nelas debemos describir coma era o mundo dos av@s. 
o Actividade 5. Posta en común.  

 Facemos unha lista de frases.  
 Analizamos e facemos unha crítica ( construtiva ).  
 “Peneiramos”: desbotamos ( con argumentos ) aquelas que non teñan sentido ou estean equivocadas, teñan prexuizos falsos, … 
 Elaboramos a lista de frases definitiva da clase. 

o Actividade 6. Posta en común. Preséntanse a lista confeccionada polas outras clases e facemos crítica, vemos puntos en común, unimos 
algunha ( se o vemos necesario porque son complementarias, p.ex.) 

o Actividade 7. Traballo individual ( en clase de Lingua ): Elaborar un texto no que se describa a idea inicial que nós temos sobre o mundo 
dos av@s. Cada alumn@ leralle esa descrición a unha persoa maior ( av@, veciño, ….), que lle comentará o que lle parece. Estes 
comentarios deberá anotalos nun cadro que se divide en 2 partes: aspectos acertados, aspectos equivocados, aspectos dos que non tiña 
coñecemento: 

SABÍAO PENSABA QUE O SABÍA PERO ESTABA 
EQUIVOCADO 

NON SABÍA 

 
 
 
 

  

 



o  Actividade 8: Posta en común na clase e volta a confeccionar unha lista ( esta xa definitiva ) sobre como era o mundo dos av@s. Esta 
información dará pé a pasar á seguinte fase do traballo ( ¿Qué necesito saber e que vou facer con esa información? ) 

NOTA: Para un achegamento máis cercano aos av@s poderiase facer unha actividade paralela ( para clase de lingua): facer unha fotografía do 
av@ e buscar unha de cando era pequeño. Describilas. 
 

 Qué necesito averiguar e que vou facer con esa información?: Necesario especificar o máximo posible o que se quere averiguar e o que se vai 
facer se vai facer con esa información cando se obteña. Non vale un obxectivo tipo: “ Quero saber como era un día na vida do meu avó”, senon 
que debería ser: “ Quero enumerar as actividades que realizaban e por que para poder facer unha comparación coas que fago eu; dese xeito, 
farei un informe escrito sobre o tema, acompañado dun vídeo e unha presentación”. Todo isto nun proceso que, de seguro, non sera lineal. 

 

 Onde e como obterei a información?: tomar decisións sobre que fontes nos serán máis útiles, directas, manexables,… ( as familais, os av@s, 
bilbioteca – libros sobre os anos 50, 60, 70,… p.ex. -, internet – referencias a outros proxectos de traballo similares, fotografías,...) 

 

 Como vou usar esa información para obter os resultados que eu quero?: estratexias de traballo sobre esa información que nos leve a un 
rexistro de datos, toma de notas, esquemas, … que rexistren o fundamental deixando  o accesorio a un lado: traballo individual ( ¿cal?), traballo 
en grupo ( quen, como, que fará o equipo ), redactar textos ( e que tipo ), elaborar guións, …. 

 

 Avaliar a información?: é veraz, é suficiente, é demasiada, cal imos desbotar e por que, … 
 

 Como comunicar todo o aprendido?: volvendo ós obxectivos marcados no punto 2. 
 


