
A escola dos av@s. Secuencia didáctica 1 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA. 1ª FASE 

 
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. 
 
1ª sesión: 

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

2ª sesión: 
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. ( Poden traer da casa algunha xa elaborada) 

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. 

3ª sesión: 
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 

 
 
 
 

  

4ª sesión:  
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? ) 

NOTAS:  

 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. 

 As sesións son moi orientativas, pero farémolo collendo unha clase de PRION e outra sesión de CC.SS. Así penso 
que en 2 semanas esta primeira fase estaría rematada. Poñémonos na 1ª semana de outubro, e cos primeiros 
cimentos botados. 

 


