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ACTIVIDADE PORTFOLIO 
DE INFANTIL 
Curso 2009/10 

TÍTULO DA 
ACTIVIDADE 

 
“POEMA LA PAZ” 

 
IDIOMAS □ GALEGO                  □ FRANCÉS 

x CASTELÁN               □ OUTRAS LINGUAS: 
□ INGLÉS                      

DESCRITORES A 
TRABALLAR 

Comunicarse, conversar ou dialogar 
Manifestar opinións persoais de maneira argumentada en 
conversacións. 
Facerse entender e entender, á súa vez, a outras persoas. 
Aplicar estratexias para ampliar o vocabulario e os diversos 
coñecementos. 
Usar correctamente a grafía para expresar ideas. 
Coñecer e comprender a estructura que forma os poemas en 
versos e estrofas. 
Discriminar auditivamente as palabras para coñecer como riman. 
 

DESTREZAS QUE SE 
INCLÚEN 

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

OBXECTIVOS Tomar conciencia da importancia da Paz como elemento vital da 
nosa sociedade. 
Participar activamente nas situacións de transmisión oral, 
respetando as normas que rexen o intercambio lingüístico. 
Escribir correctamente as palabras que utilizan no poema 
respetando a estructura dos poemas. 
 

MATERIAIS Encerado para poñer en común as palabras, ficha para completar 
coas palabras e o poema, libro de poemas, lápiz e goma. 
 
 

DESENVOLVEMENTO 
DA ACTIVIDADE 

Como introducción poñeremos no encerado 12 palabras 
relacionadas coa paz e falaremos sobre cada unha delas, o seu 
significado e comprobar si teñen relación coa paz. 
Unha vez comprobada e certificada a validez de cada unha delas 
mediante un debate son copiadas na ficha. 
A continuación  partindo dun libro de poemas comprobarán a 
estructura dos poemas e coñecerán o nome de cada parte, estrofa 
e verso, e comprobarán como se realiza a rima entre as palabras. 
Por último, en grupo elaborarán un poema sobre a paz. 
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AVALIACIÓN:  
Seguimento 

Observarase que cada alumno aporte a lo menos unha palabra 
para a elaboración do poema. Tamén se comprobará que coñezan 
realmente o significado de cada unha das palabras. Coidarase a 
calidade da grafía e se está feita correctamente. 
 

AVALIACIÓN: 
Nivel de 
participación 

Todos conseguiron aporta algo ao poema. Tamén estiveron moi 
activos á hora de aportar as súas ideas sobre as palabras 
propostas para comprobar se eran válidas. 
 

IMPACTO PREVISTO Con esta actividade fomentamos no alumnado a toma de 
conciencia sobre a necesidade da paz, coñecendo lugares do 
mundo onde están en guerra e tomando conciencia da súa difícil 
situación e da necesidade de evitar as guerras onde morren tamén 
inocentes, entre eles nenos da súa idade. 
 

 
* 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. 


