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ACTIVIDADE PORTFOLIO 

5º DE PRIMARIA 
Curso 2009/2010 

TÍTULO DA 
ACTIVIDADE 

 
Merry Christmas! 

 
IDIOMAS □ GALEGO                  □ FRANCÉS 

□ CASTELÁN               □ OUTRAS LINGUAS: 
X INGLÉS                      

DESCRITORES A 
TRABALLAR 

-I can understand vocabulariy and verbs related to recipes and 
cooking  
-I can write a recipe following the structure giving previously 
and new vocabulary related to healthy food 
-I can write a short text to teach how to make a craft using 
the pattern giving. 

DESTREZAS QUE SE 
INCLÚEN 

X COMPRENDER: □ comprensión auditiva / □ comprensión lectora 
X ESCOITAR 
X FALAR: □ expresión oral / □ interacción oral 
X LER 
X ESCRIBIR: □ expresión escrita 

OBXECTIVOS -Aprendemos a estructura básica de determinado tipo de textos 
-Utilizar os verbos en imperativo 
-Aplicar unha estructura aprendida con outra finalidade 

MATERIAIS -Papel metalizado e de cores varias 
-Conexión a Internet 
-Programa PowerPoint 
-Fotos 
 

DESENVOLVEMENTO 
DA ACTIVIDADE 

-Trouxeron unha receita aprendida da casa 
-Exercicio oral: Explicaron as receitas que lles deron os seus pais 
pautada en dúas partes básicas: 
“You need” (ingredientes pero sen medidas), “Steps” 
-Exercicio de comprensión escrita: Traballamos sobre receitas enviadas 
polos outros centros socios no proxecto Comenius 
-Exercicio de expresión escrita: Enviamos as receitas traducidas ao 
inglés aos outros centros  feitas coa mesma estructura:”you need” 
(ingredients), “steps” (só empregamos verbos en imperativo, por 
exemplo put, cut, mix, peel,…),  
-Inventamos receitas cambiando ingredientes. Seleccionáronse algunhas 
receitas relacionadas coa estación (con setas, con castañas, cabaza,..) 
como parte do proxecto “Let’s eat together”  e enviáronse aos nosos 
socios Comenius 
-Aproveitouse a mesma estructura dunha receita para explicar cómo 
elaborar unha manualidade (No centro temos seccións bilingÜes en Ed.. 
Artística, unha delas con este grupo) como parte do noso proxecto 
eTwinning e que figura na web do proxecto a tal fin. Explícase cómo 
facer adornos navideños en papel para decorar a árbore de Nadal. 
Escolléronse dúas das manualidades e fíxose un PowerPoint cos textos 
elaborados por eles para incluír na Web do proxecto. O exercicio  final 
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de trimestre consiste no intercambio de adornos entre os países 
participantes, decorar a árbore de Nadal cos adornos e incluír as fotos 
destes na Web do proxecto 
 

AVALIACIÓN:  
Seguimento 

 
-Parte das actividades darán paso a outras que podan ser 
enlazadas dalgún xeito con actividades nas outras linguas 
traballadas no PEL ou noutros dos proxectos que ten o centro 
 

AVALIACIÓN: 
Nivel de 
participación 

 
-A totalidade do grupo participou e con moi bo resultado na 
elaboración das distintas actividades 
 
 

IMPACTO PREVISTO -Con este tipo de actividades enlazadas a Proxectos Europeos 
preténdese que o neno vexa unha utilidade real no uso dunha 
lingua estranxeira 

 


