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ACTIVIDADE PORTFOLIO 

DE PRIMARIA 

Curso 2009/2010 

TÍTULO DA 

ACTIVIDADE 

O meu mundo en signos 
 

IDIOMAS □ GALEGO                  □ FRANCÉS 

x□ CASTELÁN              x □ OUTRAS LINGUAS: LSE 

□ INGLÉS                      

DESCRITORES A 

TRABALLAR 

Como aprendo lenguas.Trabajamos ese aspecto concreto da biografía 

lingüística. 

DESTREZAS QUE SE 

INCLÚEN 

x□ COMPRENDER: □ comprensión quinescética-visual / □ comprensión 

lectora 

□ ESCOITAR 

x□ FALAR/SIGNAR: □ expresión oral / □ interacción oral 

x□ LER 

x□ ESCRIBIR: □ expresión escrita 

OBXECTIVOS 1.- Adquirir habilidades para o traballo autónomo aprendizaxe e 

perfeccionamento na LSE (para alumnos non usuarios nativos da mesma). 

2.- Reflexionar sobre o proceso de adquisición de LSE tanto polo alumnado 

xordo como sen dificultade de audición e sobre as estratexias que como 

alumnos podemos utilizar para entendernos mellor tanto nas aulas como nos 

tempos da escola-fogar. 

3.- Fomentar a integración das diferentes linguas que utilizamos, como medios 

efectivos de superar as barreiras de comunicación. 
4.- Favorecer a capacidade de axuda no proceso de adquisición de linguas 

non nativas. 

MATERIAIS • aula de informática con ordenadores conectados a internet. 

• Web-cam  

• Programa para o procesamento de videos. 

DESENVOLVEMENTO 

DA ACTIVIDADE 

1.- Selección de expresión importantes na comunicación de saúdos, 

presentacións e despedidas. 

2.- Selección das linguas e sistemas de comunicación aumentativa a incluir; 

neste caso castelán, Lingua de Signos Española e SPC. 

3.- Selección do proceso de presentación do vocabulario e expresión axeitado a 

propósito. 

4.- Selección dun método de grabación de imaxes. 

5.- Selección e aprendizaxe de uso dun editor de videos axeitado. 
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6.-Selección dos alumnos/as que van amosar os signos en función da súa 

claridade signando. Ningún alumno queda sen participar no proxecto pero as 

tarefas repártense de xeito que non todos fan todas as tarefas no primeiro 

video. A nosa intención e que as tarefas roten ao longo dos diferentes videos 

que se van a realizar no proxecto. 

7.- Grabación dos videos en grupo, decisión dos videos válidos. 

8.- Procesado dos videos para a súa montaxe definitiva (proceso coordinado no 

primeiro video por unha mestra pero que paulatinamente irá pasando ao 

alumnado. 

9.- Subida do video á web do centro e aos respectivos dossiers dixitais creados 

como actividade do segundo trimestre en Tumblr.com.  

Htpp://www.ceenavalon.org (etiqueta “O meu mundo en signos”) 

10.- Avaliación do resultado en aula e propostas de mellora de cara ao segundo 

video. 

O primeiro blog crease conxuntamente co profesor a modo de exemplo. O 

resto serán abertos, configurados e enchidos de contido polos alumnos en 

grupos, de tal xeito que o grupo axudará a cada un dos rapaces a crear o se 

blog de modo cooperativo. 

AVALIACIÓN:  

Seguimento 

A motivación dos alumnos de cara á aprendizaxe e integración de diferentes 
linguas, así como a tendencia á intercomprensión  e o establecemento de 
patróns básicos de comunicación que tendan á mellora do clima lingüístico e 
social no centro. Tamén se valora a súa repercusión na comunidade docente 
e non docente. A elaboración de pequenos “cursos” de comunicación básica 
signada non está encarada únicamente ao alumnado, senon que ten un 
efecto positivo e integrador no clima lingüístico do centro xa que moito do 
persoal docente e non docente do centro non está familiarizado coa lingua de 
signos. Tratase de fomentar unha cultura de mutuo aprendizaxe. 

AVALIACIÓN: 

Nivel de participación 

O nivel de participación é do 100%. Destacamos que neste proxecto 

participou profesorado non adscrito á implantación do Portafolio Europeo de 

Linguas, xa que esta actividade está imbricada no Proxecto de Fomento das 

TIC no centro.   

Esto permite traballar sobre o coñecemento do PEL por profesorado que non 

está na área de linguas estranxeiras, que é o típicamente implicado no PEL. 

 

IMPACTO PREVISTO O impacto máis significativo prodúcese na mellora de intercomprensión entre 

alumnado nativo e non nativo en LSE, así como na mellora da competencia 

en comunicación escrita do alumnado xordo, así como na reflexión sobre o 

proceso de adquisición de linguas no que o alumnado se ve inmerso.  

Colateralmente prodúcese unha mellora nas capacidades comunicativas en 

LSE do profesorado e demáis persoal do centro.  

Co tempo e cando contemos con máis videos contamos con conseguir 

impacto fora do centro tanto na difusión da LSE como na potenciación de 
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procesos de intercomprensión non baseados en interpretes de LSE. 

 


