
Esta actividade terá coma obxectivos  : 

 Acadar información básica sobre os obxectos da vida cotidiana, antes e agora. 

 Tomar conciencia da dimensión temporal, do concepto de tempo, do seu paso, dos 

cambios e tamén das permanencias. 

 Ser quen de “tocar” o tempo a través de elementos concretos, de obxectos de uso 

cotidiano. 

 Facer as primeiras comparanzas entre o tempo dos av@s e actual. 

 Realizar pequenas investigacións: 

o Historia oral: preguntar aos av@s sobre os obxectos. 

o Buscar información na biblioteca ou na rede. 

 Elaborar liñan do tempo, tanto sobre o papel coma na rede. 

 Adquirir unhas capacidades básicas no uso do ordenador: 

o Uso de carpetas e arquivos. 

o Procesador de textos. 

o Búsqueda de información en internet. 

Fases da actividade: 

1. Facemos unha relación de grupos de actividades cotidianas que nos poden interesar: 

sobre a casa, o lecer, a escola, a comunicación, o  transporte, o traballo. Estas poderían 

ser os grupos principais (Grupo clase )  

2. Cubrir un cadro con información sobre os obxectos ( pequeño grupo ), tal coma este: 

Actividade ANTES AGORA 

 Obxecto Información 
básica 

Obxecto Información 
básica 

    

Relación de obxectos:  

o Que obxectos usamos nós nun día normal para….( ver grupo de actividades que 

consensuamos na 1ª actividade ). Elaborar unha frase ou pequeño texto coa 

información básica sobre o obxecto ou a actividade que realiza. 

o Poñemos en común a actividade. Deste xeito, aparecerán elementos que se lles 

ocorren a un grupo e a outros non, faremos unha crítica ( constutiva) de 

elementos erróneos ou non adecuados, e sobre todo centraremos a actividade no 

que é o importante. 

o Esta relación de obxectos darán a base para o traballo na casa: buscar a 

información que nos darán os av@s sobre as mesmas( ou distintas ) actividades e 

obxectos.  

o Esta información formará parte do cadro anterior: xa temos a base para a seguinte 

actividade. 



 

 

 

3. Investigar data de invención e data de uso cotidiano de cada obxecto: máis importante 

que a invención será a época que se estendeu o seu uso. Deste xeito teremos tres 

clases de información: 

o A que eles mesmos saben por experiencia propia. 

o A que lle proporcionana os seus av@s 

o A que buscan por medios “obxectivos”: biblioteca, internet, o mesmo profesor. 

 

4. Liña do tempo:  

o Idade avó máis novo, máis antigo e media. Segundo isto, saber que época vai a 

abarcar a liña do tempo. 

o Ver proporcionalidade, escala que se vai usar. 

o Saber que primeiro imos facelo “ a suxo” para despois facer unha liña “a limpo” e 

ben presentada. Por exemplo, nunha cartoliña. Máis tarde faremos unha “on line” 

o Saber que se vai facer en grupos. Posibilidade de facer unha por clase ( non sei si 

será bó crera unha “competencia”: que clase fará unha máis completa. 

 

 


