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ACTIVIDADE PORTFOLIO 
DE INFANTIL 
Curso 2009/10 

TÍTULO DA 
ACTIVIDADE 

 
 Os meus tesouros. E.I. 3 anos. 3º Trimestre 
 

IDIOMAS X GALEGO                   
X CASTELÁN                
X INGLÉS                                            

DESCRITORES A 
TRABALLAR 

 
Sei falar ós meus compañeiros das cousas que máis me gustan 
no mundo. 

 
DESTREZAS QUE SE 
INCLÚEN 

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

OBXECTIVOS - Expresar as súas propias vivencias a través dos obxectos que 
traen a clase.  
- Recoñecer e valorar experiencias diferentes as súas 
- Iniciar ós nenos na escoita activa mantendo a quenda de palabra 
e formular preguntas. 
 

MATERIAIS FOTOS,LÁMINAS,DEBUXOS,VIDEOS,ADIVIÑAS,CANCIÓNS,RIMAS, 
XOGOS,HISTORIAS............... 
 
 

DESENVOLVEMENTO 
DA ACTIVIDADE 

Cada semana cinco nenos realizan unha breve exposición oral na 
que falan do obxecto que traen a clase. 

 

 
AVALIACIÓN:  
Seguimento 

O seguimento faise através das seguintes pautas:  
Trae o obxecto na data solicitada. 
Fala con entusiasmo do obxecto. 
Expón con lingua comprensible. 
Contesta as preguntas efectuadas polo grupo. 

AVALIACIÓN: 
Nivel de 
participación 

A participación esta sendo do cen por cen gracias a colaboración 
das familias que están totalmente implicadas no noso proxecto. 
 
 
 

IMPACTO PREVISTO Existe unha coordinación excelente entre todo o profesorado así 
como tamén hai unha total colaboración dos pais e nais que se 
implican nos traballos que van traendo os nenos . Dámonos conta 
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de que os nenos traen obxectos que realmente teñen unha 
significación moi especial para eles polas exposicións tan 
entusiastas que realizan. 

 
* Lembrámosvos que o PEL de Infantil abrangue ata os 8 anos, sería nas derradeiras 
etapas deste nivel (de 6 a 8 anos) onde se recollería o apartado de escribir. 


