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Descrición do proxecto eTwinning “Let’s Talk” 

Con este proxecto, preténdese proporcionarle ao alumnado diversas situación reais para usar 

a lingua estranxeira. Para iso levaremos a cabo distintas tarefas orais e faremos 

videoconferencias con outros centros de Europa. O alumnado falará sobre os seguintes temas: 

saúdos, gustos alimenticios, animais, a casa e a roupa.  

Ferramentas a utilizar:  foro, wiki, videoconferencia, grabadora de audio e video, twinspace, 

email. 

Obxectivos: 

- Escoitar e comprender mensaxes sinxelas relacionadas con temas do currículo.  

- Expresarse oralmente en situación sinxelas diante dos compañeiros da clase.  

- Interactuar oralmente con outros aprendices de inglés como lingua estranxeira en 

situación dadas.  

- Mostrar una actitude positiva e de respecto cara á lingua e cultura estranxeira. 

- Valorar a lingua estranxeira en xeral como medio de comunicación entre xente de 

diferentes culturas e como ferramenta para aprender outros contidos.  

- Desenvolver a aprendizaxe autónoma e proporcionar auto-acceso a tódolos medios e 

ferramentas de aprendizaxe disponibles.  

 

Procedemento: 

No marco do proxecto eTwinning, realizamos gravacións do alumnado falando en inglés sobre 

distintos temas (mentras realizan as tarefas propostas). Subímolas ó espazo web do proxecto 

(o twinspace). Escoitamos as gravacións que fixeron os alumnos/as das outras escolas  e 

facemos actividades de comprensión oral. 

Establecemos  videoconferencias (a través de Skype) cos outros colexios de Europa, falando do 

tema que se corresponde con cada unidade.  

 

Unidades Didácticas: 

Unidade 1:  Saúdos. Gravar ós alumnos/as saudando en inglés e presentándose a sí mesmos 

(dicindo nome e idade) con vocaroo (www.vocaroo.com). Os alumnos farán un debuxo deles 

mesmos e a mestra creará una presentación multimedia con eles adxuntándolle as gravacións 

dos nenos/as presentándose. Facer actividades de comprensión oral con estas gravacións e 

coas dos alumnos das outras escolas que participan no proxecto. Na seguinte sesión 

realizarase a videoconferencia con unha das escolas participantes no proxecto, nela os 

alumnos/as téñense que presentar de un en un ante os nenos/as da outra escola e escoitar as 

súas presentacións. Tamén saudarán na lingua materna da outra escola participante.  

 

Unidade 2: Gustos alimenticios. Gravar con vocaroo ó alumnado falando en inglés sobre os 

seus gustos alimenticios, usarán a expresión “I like/I don’t like”. Facer actividades de 

comprensión oral con estas gravacións e coas dos alumnos das outras escolas que participan 

no proxecto. Na seguinte sesión realizarase a videoconferencia con unha das escolas 

participantes no proxecto, nela os alumnos/as. Neste encontro os alumnos/as iránse contando 

http://www.vocaroo.com/
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os seus gustos alimenticios de un en un, escoitando ó alumno/a da outra escola. Tamén falarán 

sobre os pratos típicos das súas culturas e rexións.  

 

Unidade 3. Animais. Elaborar animais de plastilina ou papel e describilos dicindo o que poden 

ou non poden facer. Gravar en vídeo (ou en audio e engadir as fotos dos nenos/as cos seus 

animais). Facer actividades de comprensión oral con estas gravacións e coas dos alumnos das 

outras escolas que participan no proxecto. Na seguinte sesión realizarase a videoconferencia 

con unha das escolas participantes no proxecto, nela os alumnos/as Terán que falar sobre as 

súas mascotas ou animais favoritos e escoitar ós nenos/as da outra escola falando do mesmo. 

Tamén falarán sobre os animais típicos das súas rexións.  

 

Unidade 4. A Casa. Deseñar o interior dunha vivenda ou debuxar a súa propia e describila 

dicindo as habitacións e mobles que ten. Gravar ó alumnado falando en inglés. Facer 

actividades de comprensión oral con estas gravacións e coas dos alumnos das outras escolas 

que participan no proxecto. Na seguinte sesión realizarase a videoconferencia con una das 

escolas participantes no proxecto, nela os alumnos/as falarán sobre as súas vivendas. Tamén 

falarán sobre as vivendas típicas da súa zona.  

 

Unidade 5. A Roupa. Crear unha marioneta de papel con diferentes prendas de vestir, a partir 

dun modelo dado. Describir o que levan posto as marionetas e facelas desfilar pola pasarela. 

Gravar en vídeo o desfile. Facer actividades de comprensión oral con estas gravacións e coas 

dos alumnos das outras escolas que participan no proxecto. Na seguinte sesión realizarase a 

videoconferencia con una das escolas participantes no proxecto, nela os alumnos/as falarán 

sobre a moda e a roupa que lles gusta poner. Tamén falarán sobre os traxes tradicionais das 

xúas rexións. 

 

Avaliación: 

A mestra analizará as producións orais do alumnado tanto nas gravacións coma nas 

videoconferencias atendendo a distintos aspectos lingüísticos. Tamén avaliará a adquisición de 

diversos aspectos culturais.  

O alumnado avaliará a súa propia produción a través de rúbricas. Tamén avaliará a experiencia 

expresando as súa opinión sobre as distintas tarefas (gravacións e videoconferencias) e tamén 

sobre o traballo da mestra.   


