
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTA COSTA RODRÍGUEZ - CARMEN IGLESIAS PARDO 

Ceip. Wenceslao Fernández Flórez (Cambre) 

“Achegar aos nosos alumnos o uso das novas tecnoloxías é algo prioritario. 

Coa incorporación do proxecto abalar no curso onde estabamos a traballar 

coas sección bilingües, abríusenos un camiño de posibilidades ilimitadas onde  

o traballo era un xogo doado e cheo de grandes vantaxes.”  

A experiencia foi levada a cabo por alumnado de 3º ciclo de E.P. (5º curso)  na 

área de lingua estranxeira (inglés) como centro da actividade pero tamén 

contando co importantísimo traballo de apoio feito nas propias titorías e en 

especial polo traballo en equipo levado a cabo entre a mestras de inglés e Clil. 
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CONTEXTUALIZACIÓN NA ORGANIZACIÓN DO CENTRO. 

A incorporación das novas tecnoloxías á clase de inglés comezou no curso 
2009-2010 coa apertura dun blogue chamado “Cambre in English” 
(cambreinenglish.blogspot.com.es) creado exclusivamente coma unha 
ferramenta máis na aula de apoio á materia. Ese blogue foi converténdose 
nunha ventá que nos ofrecía moitas posibilidades de  reforzo de contidos, apoio 
as necesidades e complemento ao currículo da lingua estranxeira. O noso 
principal obxectivo foi e segue sendo tentar un papel activo dos nosos alumnos 
na súa difícil aprendizaxe da lingua estranxeira.  

Unha vez que o alumnado integrou o uso do blogue na clase como algo tan 
natural como o libro de texto, onde o mesmo se publicaban uns exercicios  
interactivos  para traballar algún aspecto gramatical, que se publicaba o tráiler  
dalgunha película próxima a estrearse co obxecto de que sen decatarse foran 
educando o seu oído cara a lingua inglesa. 

No curso 2012-2013, o feito de coincidir o comezo do proxecto abalar no 
mesmo curso onde estaban as sección bilingües (terceiro ciclo, e en concreto 
en 5º curso), animounos a traballar mais a fondo co uso das tics, dada a 
facilidade que tiñamos para o manexo persoal dos  portátiles do proxecto na 
propia aula.  

Empezamos entón a traballar diversos programas educativos (en inglés na súa 
aula correspondente e en galego ou castelán nas titorías).Isto permitiunos que  
de cando en vez podían levar á aula de inglés os portátiles e traballar 
actividades postas no blogue de xeito individual ou por parellas e corrixilas 
despois en gran grupo. Aparte, empezamos a ensinarlles a traballar  naqueles 
programas que coñecían por estar colgada algunha actividade no blogue pero 
que non sabían cómo funcionaban por dentro. Aprenderon dende como 
publicar un comentario no blogue, ao manexo básico de outros programas 
educativos interesantes como popplet, gloster, isuu, calameo, voki, comic 
life, wordle, photopeach, vimeo, edilim ou a lectura de códigos QR. 

Ca chegada,no mes de outubro da auxiliar de conversa, iniciamos un grupo de 
actividades de  speaking  e role play e decidimos que o mellor xeito de corrixir 
os erros e mellorar a pronunciación, era a gravación desas actividades para 
despois visionalas na aula dun xeito crítico. Así comezou a actividade máis 
importante do primeiro trimestre, que consistiu na aprendizaxe dunha obriña 
curta de teatro en inglés e a súa posterior gravación. 

A experiencia foi moi satisfactoria e motivadora, o que fixo, que nos 
plantexaramos de cara ao terceiro trimestre un proxecto mais 
ambicioso.Sabíamos de antemán, que conseguiríamos a implicación de todos 
na actividade: a gravación e edición dun lipdub. O resultado foi mais que 
positivo. O centro colaborou no proxecto, os alumnos foron os protagonistas e 
traballaron moi duro naqueles aspectos que lles resultan difíciles a priori,.E o 
máis importante é que ao final se sentiron orgullosos, contentos porque o 
esforzo pagou a pena. Ao rematar preguntaban ás mestras que era o que 
iamos a facer o próximo curso. O seu rendemento na materia veuse reforzado 
e os seus resultados académicos tamén.  
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ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS. 

 

É importante subliñar que durante todo o curso, os blogues foron unha 
ferramenta fundamental, como apoio da clase de inglés e na aula ordinaria. A 
profesora Clil abriu un blogue para traballar nas titorías 

(blogs.prensaescuela.es/blogueandoencambre/) e afianzar o uso dos diferentes 

programas educativos que traballabamos en inglés..Aínda que non era factible 
publicar un post todos os días, case todos os días recurriamos a el en busca 
dun apoio aos aspectos de gramática que estabamos a traballar ou en busca 
dalgún vídeo para educar os seus oídos á nova lingua. Así como facer fincapé 
nalgunha noticia de actualidade (tanto no eido cultural, social ou 
deportivo),pero escrita na lingua de Shakespeare. 

De cando en vez levaban os portátiles á aula de inglés para traballar nalgunha 
actividade programada (intentabamos facelo unha vez ao mes). Durante esas 
sesións fixemos diversas actividades: 

 Traballamos exercicios de gramática online que despois se corrixían en 
gran grupo. 
 

 Fixemos exercicios de listening con programas moi atractivos para eles 
como „voscreen‟, onde a través de pequenos fragmentos de trailers de 
diversas películas, íanlles facendo preguntas sobre o que escoitaban. 
 

 Aprenderon a abrir unha conta de mail para xestionar todos os 
programas explicándolles coidadosamente como elixir os seus nomes, 
contrasinais e como xestionalas.  
 

 Aprenderon o manexo de diferentes programas educativos  que xa 
usabamos tanto no blogue de inglés (Cambre in English) coma no de 
aula (Blogueando en Cambre), para que se decataran dalgunhas das 
claras vantaxes educativas do uso dos ordenadores. Así fixemos algún 
pequeno traballo con glogster, popplet e outros programas para que 
lles servirán para varias áreas. 
 

 Fixemos lecturas dalgúns ebooks que nos ofrecía a editorial. 
 

 Fixemos exercicios de comprensión lectora de textos sinxelos 
proxectados na pantalla dixital. 
 

 Tentamos organizar para  a última semana de xuño un karaoke por 
parellas elixindo eles cada canción e preparándoa antes do día sinalado 
para o karaoke. Esta actividade tivo que ser posposta por non dar 
atopados uns micrófonos que se adaptaran ao ordenador. 

 

 

http://blogs.prensaescuela.es/blogueandoencambre/
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Durante o primeiro trimestre, decidimos programar como actividade das 
seccións bilingües unha actividade que coa axuda da auxiliar de conversa, 
fixera que melloraran a súa competencia lingüística. Decidimos inventar unha 
obra de teatro breve na que aparecera o vocabulario básico que estabamos a 
traballar. A obra se titulábase “Meeting at the restaurant” e trataba duns 
amigos ingleses que quedaban xuntos nun restaurante para cear e coñecer a 
un amigo dun deles que viña dos Estados Unidos. Fixemos catro 
grupos,repartimos os personaxes, e traballaron coa auxiliar a pronunciación de 
cada unha das frases que tiñan que dicir. Despois de varios ensaios en 
pequenos grupos e de todos xuntos,pasamos á estrea. Utilizamos a biblioteca 
do centro por ser o sitio máis axeitado que tiñamos. Cada vez que actuaba un 
dos grupos, os demais compañeiros facían de público, tendo en conta que 
todos e cada un deles sabían algún dos papeis dos seus compañeiros. 
Gravamos as obras e despois das vacación de Nadal, visionámolas con eles, 
intentando ensinarlles a velas cun espírito crítico. Valoramos a actuación do 
grupo en conxunto, o grado de aprendizaxe dos papeis que lles tocaba 
aprender, a soltura empregada, a pronunciación correcta, o nivel de voz 
empregado… Foi unha moi boa experiencia na que quedou demostrado que un 
bo traballo en equipo pode quedar empanado por un mal traballo dun dos seus 
compoñentes.  

(ver o script da obra nos arquivos 
adxuntos) 

 

   

 

 

 

(children acting the play „At the restaurant‟) 

 

 

 

                                                                        

(Glogster) 

                                                                            

 

 

 

(Popplet)                                                                         
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No segundo trimestre decidimos traballar con cancións en inglés, cousa que 
xa viñeramos facendo  (sobre todo nos festivals). Acordamos levar a cabo un 
proxecto ambicioso: a gravación dun „lip dub‟. Un „lip dub„é un tipo de vídeo 
musical gravado dunha soa toma no que un grupo de persoas realiza 
playback e/o acompaña con movementos acompasados un tema musical. 
Serve como ferramenta tremendamente efectiva para dar a coñecer as 
instalacións dunha institución (neste caso do colexio) e fomentar o 
compañeirismo e a colaboración  entre todos os participantes. Ademais nós 
quixemos que os alumnos traballaran a canción coa auxiliar para que o 
realismo fora total e servira para mellorar a súa pronunciación. Contabamos 
con algo moi importante para que o proxecto funcionara: a implicación total dos 
alumnos, xa que despois de explicarlles en que consistía a actividade, 
tiñámolos totalmente involucrados e motivados. Programamos minuciosamente 
todos os pasos previos á gravación, incluíndo moitas actividades para traballar 
a canción elixida e que o traballo non quedara nun playback sen máis. 

 Ao final do proxecto, quedamos tan orgullosos do traballo feito e dos 
resultados obtidos que fixemos unha unidade didáctica que enviamos como 
proposta didáctica ao programa de auxiliares de conversa. 

 

 

LIP DUB 

 

1.- Elección da canción. 

 

Para este paso utilizamos a inestimable axuda da auxiliar de conversa. Ela 
sabía dos gustos dos alumnos, e tendo en conta a súa xuventude, elixiu 
finalmente un tema coñecido por todos e que pensaba que podería dar moito 
xogo. O tema foi „Fireworks‟ de Katy Perry. 

 

2.- Actividades previas. 

 

O primeiro que fixemos foi organizar actividades de grupo que servirán para dar 
a coñecer a letra da canción. Era moi importante que os alumnos souberan o 
que dicían en cada momento para que a súa expresión corporal fora acorde 
cas palabras. 

As primeiras actividades que fixemos foron para traballar o „listening‟ e o 
recoñecemento auditivo de palabras en inglés. Para isto unha das actividades 
que tiveron máis éxito foi a seguinte:  

 

 Fixemos unas tiras de cartolina nas que escribimos as frases de canción 
(cada frase nunha tira), procurando que non foran frases moi longas. 
 

http://espectadores.net/el-plano-secuencia/
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 Pola outra cara das cartolinas apegamos unha imaxe que representaba 
una acción (run, jump, clap…) 
 

 Repartimos cada unha das tiras a cada alumno. 
 

A actividade desenvolveuse en varios pasos. Primeiro os alumnos tiñan que 
escoitar a canción e, en canto escoitaran a frase correspondente a súa tira, 
debían levantarse e poñer en alto a súa tira, de xeito que o resto da clase a 
vira. 

Despois, tiñan que darlle a volta á tira, fixarse na imaxe que representaba a 
acción e ter claro o que quería dicir. Volvían  escoitar a canción e cando 
escoitaban a súa frase, debían facer o que a imaxe lles dicía. 

Por último, escoitaban a canción, e tiñan que facer unha fila levando a cartolina 
coa frase, de xeito que quedaran ordenadas todas as frases da canción 
correctamente. 

 

Todas estas actividades fixeron que tiveran una idea moi clara da canción no 
seu conxunto, memorizando algunha das súas partes sen decatarse e 
empezando a recordar a pronunciación  daquelas partes mais significativas. 

 

Outro día elaboramos unha ficha con catro actividades consistentes en: 

 

 ordenar palabras dalgunhas frases da canción,  
 

 encher con palabras dunha caixa os ocos dunha parte da canción, 
 

 ordenar as frases dunha estrofa, 
 

 sinalar nunha especie de semáforo as palabras que non coñecían, as 
que si coñecían e aquelas que non coñecían pero cuxo significado 
deduciron polo contexto.  
 

E por último traballamos nunhas sesións o resto da letra, buscando no 
dicionario as palabras máis difíciles e coa axuda da auxiliar entendemos 
aquelas expresións puramente americanas („cause, „em, gotta…). 

(ver exemplos desta actividade nos arquivos adxuntos) 

 

3.- O proceso previo á gravación. 

 

Primeiramente buscamos en internet toda a información necesaria para gravar 
un lip dub. Atopamos unhas fichas moi interesantes  que adaptamos e que 
tiñan por obxecto organizar o percorrido, a música que ía soar en cada 
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momento, os lugares por onde se pasaba e o fragmento de canción que lle 
correspondía a cada grupo de alumnos. (ver fichas nos arquivos adxuntos) 

Organizamos aos alumnos en grupos de tres e a auxiliar traballou con eles  
neses grupos a pronunciación dos seus fragmentos de canción, así como o 
resto da letra con todos. 

Despois enchemos as fichas do percorrido, música  e situación.Facilitámoslles 
unha copia a cada alumno. Fomos con cada grupo sinalando os postos onde 
tiñan que empezar, o percorrido e o tempo que tiñan para facelo. Eles mesmos 
encargáronse de aportar ideas de vestiario, decoración… E tendo en conta o 
que ían  cantar nos seus fragmentos, deron moitas ideas da escenografía que 
lles gustaría a cada grupo. 

 

Cando vimos que case todo estaba preparado empezamos a facer ensaios 
todos xuntos, corrixindo erros. Fixemos varias gravacións que  iamos 
visionando para decatarnos daqueles aspectos que non funcionaban para  
corrixilos.  

 

 

4.- A gravación. 

 

Contamos coa colaboración dos alumnos dunha clase de infantil de cinco anos 
que nos axudaron a facer una pequena introdución ao vídeo e que quedou 
francamente ben, aportando moita frescura e facendo o vídeo un pouco máis 

persoal, máis do noso colexio. Tamén  
involucrámonos as mestras e a auxiliar, 
formando parte dun dos grupos, cousa que aos 
alumnos gustoulles moito. Contamos coa 
participación de dúas persoas da cociña, que o 
fixeron moi amablemente. 

Para a gravación utilizamos como recursos 
dixitais fundamentais una cámara de vídeo e un ipad  que nos servía para ir 
escoitando a canción  e que os rapaces non se perderan na música e souberan 
en cada momento en que punto da canción estaban (para non ir demasiado 
rápido, que era o que ao principio ocorría). 

Os alumnos trouxeron algúns obxectos coma disfraces, perrucas, carteis, 
accesorios... que deron unha enorme vistosidade as secuencias gravadas. Así 
mesmo compramos uns canóns de confeti para a secuencia final que fixeron o 
remate do vídeo espectacular. 

Finalmente a auxiliar encargouse de editar o lip dub. Fixemos dúas versións: o 
lip dub propiamente dito (no que só se escoita a canción orixinal) e unha 
versión na que se escoita a canción de fondo pero tamén aos alumnos 
cantando. Subímolas as dúas ao blogue de inglés, para que a puideran ver 
tanto eles coma as súas familias. Para subir os vídeos ao blogue utilizamos o 
programa vimeo. 
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O resultado foi máis que satisfactorio. Os alumnos involucráronse dende o 
principio no proxecto, traballaron en equipo, aportaron ideas, foron críticos co 
seu traballo e fixeron un gran esforzo nas clases e a nivel de traballo porque a 
actividade tíñaos “enganchados”.  

 

En conclusión foi un elemento moi motivador que conseguiu que os resultados 
na materia de inglés foran moi positivos. 

 

 

 

 

 

 

No terceiro trimestre, e debido a que sempre están máis cansos e o tempo 

aprema, fixamos como actividade cas TICs o coñecemento e emprego de 

códigos QR. Ensinámoslles aos nosos alumnos o que era un código QR, onde 

adoitaban aparecer e para que servía. Fixemos o código QR do noso blogue de 

inglés e traballamos na aula cómo facer unha mensaxe escrita neses códigos.  

Por último e como para a visión destes códigos é necesario un dispositivo móbil 

(recordemos que son alumnos de primaria), fixemos uns traballos sobre 

endangered animals  para colgar nos corredoiros e na clase de inglés buscaron 

algún vídeo sobre eses animais, crearon o seu código QR e coa axuda do 

móbil da „teacher‟ puideron  escanealos e velos na clase.          

 

 

 

 

  

                                                          (scan  and read me!) 

 

A meirande parte das actividades desenvolvidas leváronse a cabo na aula de 
inglés o unhas titorías (que é onde se podían utilizar os portátiles do programa 
abalar. Para a obriña de teatro do primeiro trimestre utilizamos a biblioteca do 
centro, e por suposto, para a gravación do „lip dub‟ fixemos un pequeno 
percorrido por diferentes espazos do colexio. 
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RECURSOS E MATERIAIS UTILIZADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como xa se veu comentando durante a explicación de todo o proxecto, os 
recursos educativos foron moitos. O eixe principal deles foron os blogues 
educativos de aula (Cambre in English e Blogueando en Cambre). Eles 
serviron como nexo de todos o programas educativos que aprenderon. 
Ademais de ferramenta fundamental na clase de inglés, tanto como 
exposicións dos seus propios traballos, como fonte inesgotable de recursos 
para traballar e mellorar as catro destrezas fundamentais dunha lingua. 

 

Na imaxe de arriba, feita nun dos programas que manexamos (wordle), 
aparecen un resumen dos recursos educativos que utilizamos e moitos dos 
obxectivos que nos propuxemos conseguir con eles (motivar, innovar, 
comunicar, crear, mellorar…) 

 

Tamén recordar a importancia de contar cos portátiles do proxecto abalar, que 
dotaron ao alumnado dunha autonomía de traballo moi necesaria nalgunha 
actividade. 

 

As cámaras de vídeo e de fotos que utilizamos foron persoais das mestras, 
aínda que o colexio dispoñía delas. O ipad tamén era noso persoal. 

 

Tamén podemos utilizar auriculares traídos polos alumnos da súa casa para 
cando tiñan que facer algunha actividade cos portátiles na que o speaking era 
parte importante. Por hixiene cada quen tiña os seus na aula. 
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No blogue da titoría (Blogueando en Cambre) 

 

 Presentacións en Issu e Calaméo sobre Paula Carballeira: 

http://issuu.com/cenmares/docs/2paula_carballeira 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 Presentación sobre o Universo e o Sistema Solar: 

http://www.calameo.com/read/0021717667c70d333311a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Glogster sobre a súa película favorita: 

http://www.glogster.com/ardenesc1/chicken-little/g-6l1hcjfspeddql32qm16ta0 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/cenmares/docs/2paula_carballeira
http://www.calameo.com/read/0021717667c70d333311a
http://www.glogster.com/ardenesc1/chicken-little/g-6l1hcjfspeddql32qm16ta0
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No blogue da aula de inglés (Cambre in English) 

 

 Presentacións en Issu sobre as súas familias e amigos : 

http://cambreinenglish.blogspot.com.es/search/label/issuu 

 

 

 

 Glogster sobre English festivals: 

http://cambreinenglish.blogspot.com.es/search/label/glogster 

 

 

 

 

 

 

 

 Photopeach: 

http://cambreinenglish.blogspot.com.es/search/label/photopeach 

 

 

 

 

 

http://cambreinenglish.blogspot.com.es/search/label/issuu
http://cambreinenglish.blogspot.com.es/search/label/glogster
http://cambreinenglish.blogspot.com.es/search/label/photopeach
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 Voki: 

 

http://cambreinenglish.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popplet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jib-jab: 

 

http://cambreinenglish.blogspot.com.es/search/label/jib-jab 

 

 

 

 

 

 

http://cambreinenglish.blogspot.com.es/
http://cambreinenglish.blogspot.com.es/search/label/jib-jab
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Ademais traballamos cos códigos QR  e co programa wordle como xa 
mencionamos anteriormente e xa se amosaron exemplos deles. 

 

A metodoloxía empregada para traballar estes programas foi a que segue: 

 

 As mestras faciamos algún traballo neses programas se presentaba ao 
alumnado (case sempre colgado no blogue). 

 Despois ,e a través do ordenador da aula, íamos facendo os pasos da 
actividade proxectados na pantalla dixital, de xeito que eles se fixaban 
en todo o que se estaba a facer. 

 Por último traballaban nos seus portátiles, mentres que nós lles 
resolvíamos as dúbidas que xurdían. 
 
 

É importante  destacar que sen o apoio da mestra clil, que traballaba algún 
deste programas nas titorías sería imposible abarcalos todos. Hai que ter en 
conta que ademais de todos estes traballos hai que seguir co currículo 
establecido. 

 

Aproveitamos esta experiencia para facer saber a quen competa, que o número 
de horas da lingua estranxeira en primaria é moi insuficiente para poder 
alcanzar una boa competencia lingüística e traballar con todas estas 
actividades que reforzan as catro destrezas e moitas das competencias 
básicas. O alumnado tivo que sacar horas de casa (os poucos que teñen 
internet) e de horas do seu tempo de lecer tanto no colexio como aproveitando 
ratiños despois de rematar as súas tarefas. 

 

Pensamos que no primeiro ciclo deberían ser 3 as sesións semanais adicadas 
á lingua estranxeira en lugar de dúas e no segundo e terceiro ciclo catro ou 
cinco en lugar de tres. 

 

Por último, sinalar que a programación, a realización das actividades propostas 
e a conseguinte consecución dos obxectivos propostos foi posible tamén 
grazas a que os grupos que integraban este curso (dúas clases de 5º) tiñan só 
18 e 19 alumnos. Noutros grupos do colexio onde a rateo era ou é  de 26 ou 28 
alumnos por aula (con repetidores, adaptacións curriculares e necesidades 
específicas) este proxecto sería inviable por completo. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E INDICADORES DE LOGRO. 

 

É importante salientar as competencias empregadas neste proxecto así coma a 
súa importancia no mesmo:  

 

 Competencia lingüística. 
 Competencia en tratamento da información e competencia dixital. 
 Competencia artística e cultural. 
 Competencia de aprender a aprender. 
 Competencia social e cidadá. 

 

Tendo en conta os obxectivos incluídos na programación da área de inglés e 
de „Arts and Crafts‟ correspondentes ao 3º ciclo, os instrumentos da avaliación 
que empregamos foron basicamente os mesmos que alí se detallan. Así 
mesmo, convén recordar a importancia no proceso de aprendizaxe dunha 
lingua  e da súa avaliación das catro destrezas básicas (Reading, speaking, 
listening e writing). Cada unha delas foi avaliada convenientemente a súa  
execución. Como exemplos  poderiamos dicir que se empregaron: 

 

 Entrevistas cos alumnos de xeito individual ou en pequenos grupos. 
 

 Corrección de tarefas orais e escritas realizadas en clase. 
 

 Corrección de tarefas orais e escritas realizadas en casa. 
 

 Participación do alumno na clase. 
 

 Actitude do alumno ante a materia. 
 

 Observación sistemática do alumno. 
 

 Realización de probas orais e escritas. 

 

A principal avaliación é o mesmo proceso de aprendizaxe e a creación de 
contidos na utilización dos diferentes programas educativos empregados. 
Valorouse tamén a calidade estética e a colaboración necesaria para conseguir 
os obxectivos pedagóxicos. 

Conseguir a participación de todos e apoiar aos compañeiros con máis 
dificultades, foron os principais criterios para avaliar as competencias e a 
aprendizaxe.  
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En canto aos indicadores de logro, baste dicir que  o entusiasmo amosado 
durante todo o curso pola realización destes pequenos proxectos, fixo que a 
nivel de traballo cotián de aula a motivación fora moi alta. Os resultados 
académicos reflectiron unha mellora paulatina dende o principio de curso. O 
feito de poñerlles como condición para participar en cada un dos proxectos, 
que o traballo diario era relevante e tamén os seus resultados académicos, fixo  
que, dado que todos os traballos realizados eran moi motivadores e 
interesantes para eles, fixeran un esforzo por conseguir os obxectivos. 
Salientar tamén o apoio que fixeron os alumnos un pouco máis avanzados a 
aqueles con máis dificultades para a memorización das frases da canción do 
„lip dub‟, quedando incluso nos seus ratos libres con eles para botarlles unha 
man. Do mesmo xeito, tamén foi importante a implicación da auxiliar e das 
titoras, polo que queda una vez máis amosado a importancia do traballo en 
equipo. 

Ao final de curso e a modo de recompensa para aqueles que tentaron que 
durante as clases, tanto de inglés como de „Arts and Crafts‟ a lingua vehicular 
fora o inglés (a pesar das súas limitacións e dificultades) e perderon o medo a 
„facer o ridículo‟ falando coas profesoras nesta lingua, fixemos uns diplomas 
(English awards) que lles fixeron moita ilusión e que serviron (polo que estamos 
vendo neste principio de curso) para animarse non limitarse a escoitar, senón 
participar de forma activa en inglés. 

 

 

 

  

 

 

 

 

(ver exemplo nos arquivos adxuntos) 

Para as mestras participantes nestes nestes proxectos a nosa maior 
satisfacción foi ver o grao tan alto de implicación en todas as actividades 
suxeridas. O orgullosos que estaban ao final de cada actividade cos seus 
traballos feitos e sobre todo cando se colgaban  nos blogues e podían 
amosarllos as súas familias e amigos ou recibían comentarios alentadores e 
positivos polo seu esforzo.  

 

Estas respostas fixeron que o noso traballo se vira recompensado con creces e 
que dende finais do curso pasado xa estivéramos pensando nas actividades a 
levar a cabo no curso 2013-2014. 
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PROPOSTAS DE CONTINUIDADE E MELLORA. 

 

Ao remate do pasado curso nos fixamos como propostas de continuidade de 
cara a este mesmo curso 2013-2014 continuar traballando con todos estes 
programas educativos, pero agora de xeito máis individual deixando que eles 
creen os seus propios materiais. Tratamos de poñerlles nas mans as 
ferramentas necesarias e explicarlles como utilizalas. Agora é cousa deles que 
as usen como un recurso educativo máis ao seu alcance. 

Durante este curso temos programadas tres actividades sobre as que 
traballaremos  ao longo do curso interactuando entre a clase de inglés e a de 
„Arts and Crafts‟. 

 

1. E-pal club. 

A través dos noso texto de inglés o curso pasado coñeceron como os  
personaxes do libro facían amizades con nenos de outros países a través de 
mail. Este curso tentaremos compartir correos electrónicos entre os propios 
nenos e coas mestras (tamén coa auxiliar) en inglés.Se podemos, tamén 
tentaremos facelo con nenos de un colexio dalgún país de fala inglesa (aínda 
estamos en proceso de xestión) para que utilizando a lingua inglesa poidan 
coñecer os seus gustos, afeccións ou compartirá aqueles recursos educativos 
que lles gusten 

 

2. Kamishibai. 

 

En „Arts and Crafts‟ traballarán esta forma tradicional xaponesa de contar 
contos. A través de láminas con debuxo por un lado e texto polo outro, este 
máxico teatro ancestral pode lograr  que o conto de historias sexa algo 
inesquecible. Tentaremos facer o teatro e varios exemplares de contos (algún 
deles en inglés) para poderllo contar aos alumnos máis pequenos do colexio, 
xa que resulta un método moi axeitado no tratamento integrado das linguas. 

 

3. Theatre. 

 

Dado o éxito que tivo o curso pasado a pequena obriña de teatro que 
representamos, tentaremos facer de cara ao terceiro trimestre una máis 
complexa (con diálogos moi coidados, música, vestiario axeitado…) e 
gustaríannos poder representala a todos os compañeiros do colexio. Para iso 
contamos coa axuda da auxiliar de conversa, que traballaría os textos con 
moita antelación para que a pronunciación fose o máis axeitada posible. 
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CONCLUSIÓNS FINAIS. 

 

Para nós é importante resaltar que  todos estes proxectos foron posibles 
porque a pesares dos tempos de desánimo nos que nos atopamos  na 
ensinanza (os constantes cambios nos sistemas educativos, as conxelacións e 
baixadas de soldo, o deterioro das condicións de traballo e sobre todo o 
enorme desprestixio da nosa labor) seguimos indo cada día ao noso colexio a 
facer  o noso traballo con ilusión, poñendo en cada actividade o mellor de nós.  
Participando en proxectos nos que se beneficiarán os nosos alumnos. Esta 
actitude é a que queremos que eles aprendan con cada una das actividades 
que facemos. 

O traballo colaborador tamén é una peza fundamental de calquera proxecto 
educativo. A enorme sintonía entre as dúas mestras que programamos, 
organizamos e levamos a cabo todas e cada una das actividades aquí 
reflectida, poñendo nelas todo o nos entusiasmo, ilusión, tempo e corazón, fixo 
que o traballo fora doado e moi agradable.Remando todos na mesma dirección 
(alumnos, mestras e familias) o traballo sae  sempre adiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


