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ACTIVIDADE PORTFOLIO 

DE SECUNDARIA 

Curso 2009/2010 

TÍTULO DA 

ACTIVIDADE 

 

CONTOS  

IDIOMAS □ GALEGO  x                 □ FRANCÉS  x           □ OUTRAS LINGUAS: 

□ CASTELÁN  x             □ ALEMÁN 

□ INGLÉS   x                  □ ITALIANO 

DESCRITORES A 

TRABALLAR 

Escoito contos populares de distintas culturas e paises 

Leo contos populares de distintas culturas e paises  

Comprendo textos como contos de distinto tipo e con distintas intencións 

e ensinanzas comunicativas.  

Comprendo a descrición de acontecementos e a expresión de 

sentimentos e accions persoais. 

Sei contar contos. 

Sei analizar os contos segundo a procedencia cultural, social, relixiosa... 

Coñezo autores e escritores relevantes de contos de distintos paises e 

comparo os seus escritos. 

Escribo contos e son capaz de transformar textos que xa existen, 

adaptándoos as miñas circunstancias.  

 

DESTREZAS QUE SE 

INCLÚEN 

□ COMPRENDER:x comprensión auditiva / x comprensión lectora 

□ FALAR: x expresión oral /  interacción oral (conversar) 

□ ESCRIBIR: x expresión escrita 

OBXECTIVOS  

• Coñecer o xénero literario narrativo (conto) como instrumento útil na 
comunicación. 

• Empregar dito xénero en distintos contextos comunicativos e nas 
distintas linguas. 

• Coñecer a estrutura propia dos contos que se repite na tradición 
literaria de cada pais 

• Coñecer os autores de contos mais representativos de cada tradición 
cultural. 

• Modificar un conto xa coñecido (galego, castelán) 
 

NIVEL ESO (Primeiro e segundo ciclo) 
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SECCIÓN DO PEL □ BIOGRAFÍA x 

□ PASAPORTE DE LINGUAS 

□ DOSSIER  x 

PROCEDEMENTO • Explicar aos alumnos o xénero narrativo (conto), e tamén a tradición 
literaria en torno a dito xénero 

• Exemplificar con contos tanto lendo, escoitando, como escribindo 
• Coñecer os distintos autores de contos 
• Elaborar por parte dos alumnos un conto, transformando escritos de 

outros autores (linguas de elaboracion en galego e castelán) 
 

 
AVALIACIÓN:  

Seguimento 

Esta actividade tivo moi boa aceptación e realizarona con interese, xa que 

descubriron aspectos nos contos dos que antes non se decataran. 

Resultoulles a algúns alumnos un pouco difícil realizar o trasbase do conto 

tradicional ao seu propio conto; outros que teñen moita imaxinacion e mais 

acostumados a ler fixerono de bo grado e cun resultado moi positivo 

 

AVALIACIÓN: 

Nivel de participación 

Esta actividade serviu para  fomentar o seu espíritu de superación e 

autoestima persoal. Paga a pena volver a realizala e perfecionala. 

 


