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ACTIVIDADE PORTFOLIO DE SECUNDARIA. Curso 2009/2010 
IES de RODEIRA (CANGAS).  Segundo envío: Marzo 2010. 

Profesorado implicado: 
Salvador Castro Otero: Ámbito lingüístico: Castelán e Galego. 

Teresa de Jesús Comesaña García: Inglés. 
Ana Leirós Davila: Galego. 

María Xosefa Martínez Fernández: Ámbito lingüístico Galego e Castelán. 
Carmen Soto Cano: Francés. Coordinadora do grupo portfolio. 

TÍTULO DA 
ACTIVIDADE 

“Ramallete de textos prescritivos” 

IDIOMAS x□ GALEGO            x□ FRANCÉS                □ OUTRAS LINGUAS: 
x□ CASTELÁN          □ ALEMÁN 
x□ INGLÉS              □ ITALIANO 

DESCRITORES A 
TRABALLAR 

- Comprensión oral e escrita dos documentos (instrucións, imaxes, etc.) en 
varias linguas empregados como base das actividades propostas. 
- Expresión oral e escrita, insistindo na corrección gramatical, a fluidez, a 
claridade da exposición.  
- Interacción na aula, en linguas ambientais ou estranxeiras, durante a 
creación de textos prescritivos propios, tanto orais coma escritos, en soporte 
papel, audiovisual ou/e dixital.  
 
Os niveis aos que imos desenvolver estes descritores son: 
1º ESO: 
Francés 1º ESO: A1. 
Inglés: A1. 
 
3º DIVER: 
Castelán e Galego: A2-B1.2   
 
4º DIVER: 
Castelán e Galego:B1-C1 
 
4º Referencia: 
Francés: A2.2.-B1.1. 
Galego: B2-C1 
Inglés: A2-B1. 

DESTREZAS QUE 
SE INCLÚEN 

X□ COMPRENDER: X □ comprensión auditiva / X□ comprensión lectora 
X□ FALAR: □ expresión oral / X□ interacción oral (conversar) 
X□ ESCRIBIR: □ expresión escrita 

OBXECTIVOS En multitude de situacións diferentes empregamos textos prescritivos. Ao 
longo deste segundo trimestre propoñémonos: 
- Recoñecer as características específicas desta tipoloxía textual: estrutura 
formal, tempos verbais máis usuais, vocabulario de base dos grupos temáticos 
escollidos (receitas, remedios caseiros, prospectos médicos, xogos e 
actividades de lecer actuais e do pasado), instrucións de montaxe e de uso de 
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instrumentos cotiáns . 
- Crear “novos” materiais e recursos de reflexión e autoaprendizaxe para 
arquivar no dossier persoal e no pasaporte. 
- Reflexionar sobre a importancia da lectura para o mellor desenvolvemento 
de accións posteriores e para unha vida cotiá máis segura. 
 
Específicos de Diversificación (Terceiro): 
-  Comprender a importancia da linguaxe científico-técnica e a especificidade 
das terminoloxías dentro do sistema lingüístico, desenvolvendo as 
capacidades de percepción e exactitude na utilización da linguaxe. 
 
Específicos Diversificación (Cuarto): 
- Reflexionar sobre a importancia da alimentación equilibrada, sobre a 
necesidade de aprender a cociñar para poder ser independentes e organizar a 
súa propia vida superando as valoracións sexistas con respecto a este tema e 
valorando o traballo compartido no fogar. 

NIVEL Primeiro da ESO B (francés e inglés). 
Terceiro e Cuarto de Diversificación: ámbito lingüístico: castelán e galego. 
4º ESO B-C, francés. 4º de ESO C, galego. Cuarto de ESO B: inglés. 

SECCIÓN DO PEL X□ BIOGRAFÍA:  O meu xeito de aprender os textos prescritivos O meu xeito de 
aprender diferentes estratexias relacionadas coas linguas. 
X□ PASAPORTE DE LINGUAS (Que sei sobre os textos prescritivos). 
Formularios.  
X□ DOSSIER  Resultados tanxibles de elaboración de textos, da súa reflexión sobre 
a prescrición e traballos puntuais sobre descritores ou estratexias de mellora nas 
diferentes destrezas.   

PROCEDEMENTO 1º ESO: 
Francés e Inglés: RECEITAS, INSTRUCCIÓNS DE XOGOS. ELABORAR 
UNHA MENSAXE CURTA. 
Francés: 
-Tarefa final: Procura dun amigo por correspondencia. Como escribimos unha 
mensaxe curta. Pasos: Braimstorming, Lectura e análise de textos 
modelo.Verificación de hipóteses formuladas e producción dun formulario a 
modo de recordatorio. Elaboración de mensaxe propia. Envío dixital. 
- Actividade de comprensión oral: ditado de cores para un cociñeiro pouco 
hábil. 
- La Chandeleur: Actividade de C. Escrita. Lectura de documento: 
comprensión xeral e focalizada nos ingredientes e cantidades, o proceso de 
elaboración e, en particular os tempos verbais empregados. Realización de 
filloas na casa (participación familiar) e xantar conxunto (coincide coa 
actividade de inglés). (Pendente de realización). 
-O tempo libre: actividades de lecer. Traballo sobre algúns deportes ou xogos 
tradicionais: jeux de ficelles: le berceau du chat, origami. (Debido ao nivel 
dos alumnos traballarase con verbos en infinitivo da primeira 
conxugación):“pour ... il faut...”+ matériel; “on doit + actions”; “il faut..+ 
actions”. Cahier de bord de principais movementos en formato papel  ou 
power point. 
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Inglés:  
- Traballo de revisión e ampliación da gramática (o infinitivo e o imperativo), 
o vocabulario necesario (accións máis habituais, instrucións, comidas), e orde 
dos elementos: como estructuramos de xeito comprensíbel e lóxico para facer 
un traballo adecuadamente. 
-Elaboración dunha receita de chocolate-cereais, de ser posible na cociña do 
centro  (Pendente de realización) 
 
3º Diversificación: Ámbito: O PROSPECTO MÉDICO e O REMEDIO 
CASEIRO. 
- Os alumnos contemplan o último capítulo de Caro diario de Nani Moretti, 
titulado “Médicos”. 
- Reflexionan sobre o contido da mesma e elaboran unha serie de actividades 
co fin de que distingan aspectos básicos da linguaxe médica: síntoma, 
diagnóstico, proba, tratamento, etc.  
-Partindo da experiencia do protagonista da película conciénciase ao 
alumnado respecto da importancia dos prospectos e dunha lectura correcta e 
atenta dos mesmos. 
- Cada alumno trae a clase un prospecto médico que teña pola casa. Analízase 
o mesmo tendo en conta a lingua ou linguas nas que está escrito, a estrutura 
do mesmo, o significado de cada un dos apartados, etc. 
- Fan unha procura dos significados das palabras que non entenden, 
especialmente as relacionadas coa linguaxe médica e coa colaboración dos 
profesores do ámbito científico-técnico van desentrañando o significado das 
mesmas e as características específicas das terminoloxías. 
- Unha vez desenvolvido este traballo, e seguindo a estrutura prototípica dos 
textos analizados redactan un prospecto sobre o mel con limón (contarán co 
apoio da profesora do ámbito científico-técnico) 
- Rematado este punto, pasan o texto escrito ao soporte dixital, co fin de que 
aprendan a manexar o procesador de textos e, en especial, a ferramenta do 
corrector ortográfico. 
Seguimos así ese vello adaxio que di que se esquece o que se oe (a película), 
lémbrase o que se estuda (o léxico, etc) pero só se sabe o que se fai 
(redacción). 
 
4º Diversificación: Ámbito:  TEXTOS INSTRUTIVOS: A RECEITA 
1ª fase: 
- Reunidos en parellas, pídeselle ao alumnado que elabore un menú de tres 
pratos (1º, 2º e sobremesa) e as receitas para cada un deles redactadas en 
galego, insistindo en que deben escoller pratos que saiban preparar e explicar 
como habería que facelo como se quen lese a receita non soubese facelo. 
Negociación nos grupos. 
- Cada parella entrega unha receitas e as fichas dos elementos necesarios a 
outra, que ten que representar a elaboración da receita na aula diante dos 
demais e detectar os erros que impiden a súa elaboración, facendo así unha 
primeira avaliación das receitas. Proposta de melloras: receitas máis prácticas. 
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- Proponse unha avaliación máis preguntando na casa e mesmo realizando as 
receitas e comentando logo na aula o que aprenderon. 
2ª fase: 
- Levamos a aula libros de cociña e receitarios de revistas. Buscan os pratos 
preparados por eles e comparan as explicacións para melloralas. Fíxanse 
tamén nos diferentes deseños e escollemos un común. Como a maioría dos 
libros de cociña estaban en castelán, entregáselle o alumnado un glosario de 
termos extraídos da web “A cociñar con Paco Feixó” que é tamén un 
coñecido programa da TVG. Consulta, corrección de erros, imprecisións e 
castelanismos do vocabulario.  
- Na aula de ordenadores fan, en power point o deseño definitivo da receita, 
ilustrando o texto cunha foto. As diapositivas gárdanse como imaxes (jpg). 
Decídese que o máis práctico é imprimir dúas en cada A-4 por diante e por 
detrás e logo plastificalas para poder usalas con comodidade na cociña. 
 
4º ESO: 
Francés, Galego e Inglés:   
 
INTRODUCIÓN: Tres xeitos complementarios de achegarse aos textos: 
 
Francés: 
Os textos prescritivos: a partir dun banco de materiais diferentes (bolsa de 
lixo) e dun formulario de traballo pídeselles que: a) os agrupen segundo uns 
parámetros diferentes: temáticas distintas (prospectos, receitas, instrucións, 
remedios caseiros, instrucións de aparellos, cosméticos, etc); b) indiquen 
diferentes partes que teñen os máis destacados; c) extraian conclusións sobre 
os tempos verbais que se empregan nas diferentes linguas. Estableceuse unha 
ficha trilingüe sobre equivalencias (francés, galego, castelán). 
 
Galego: 
-Entrégaselles apuntamentos onde se recollen os obxectivos dos textos 
instrutivos, as características e como construír un texto instrutivo. Tamén lles 
son entregados dous modelos. Explicación. 
 
Inglés:  
-Oralmente son presentados diferentes tipos de textos prescritivos. 
Entréganselles textos de Cortázar. Analízase estrutura, gramática... 
Finalmente eles aportan materiais diversos: manuais de instrucións, de 
montaxe, de uso, ... sobre os que extraen conclusións xerais. 
 
DESENVOLVEMENTO:  
Francés: INVENTOS, UTENSILIOS E PRESCRICIÓNS PARA 
MELLORAR DESTREZAS. 
-Cómo chamar por teléfono. Prescricións relativas ao proceso técnico.  
- Estudo do estilo directo/indirecto. Actividade “O crebacabezas” e explicación 
gramatical. Exercicios estruturais de fixación de regras. 
-Os franceses e os seus animais de compañía: coidados  (“ramasse-crottes”. 
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Hendaye). Outros utensilios útiles/inútiles nas nosas vidas. Redacción dun texto 
prescritivo persoal, trala lectura do modelo do poema de Tristan Tzara, Pour faire un 
poème dadaïste.  
- “Ma chère Manon”. Ben facer: comprensión global dunha carta de petición de 
consello. Posta a punto do imperativo e outras formas máis sutís de 
obrigar/persuadir/convencer. Elaboración dunha resposta escrita. 
 
Galego: RECEITAS: 
-Por parellas, teñen que elaborar unha receita de cociña: elección, 
negociación. Redacción. 
-A parte final do exercicio consiste en simular un programa televisivo en que 
un dos alumnos/as fan de presentador e o outro de afamado cociñeiro que 
explica como se elabora o prato. 
 
Inglés: INSTRUCCIÓNS. 
En inglés os recursos necesarios tanto se son instrucións de montaxe, de realización 
ou de uso, son os mesmos: a) gramaticalmente é necesario o uso da pasiva 
(retomarase no terceiro trimestre) ou do infinitivo e imperativo, moito máis sinxelos 
e xa coñecidos polo alumnado.  b) por outra banda necesitan o vocabulario 
específico segundo o ámbito ó que pertenza a instrución. c) a organización do 
material e a estructura lóxica. 

AVALIACIÓN:  
Seguimento 

Existe observación e/ou control do docente durante as tarefas así como  
selección das avaliables.  Solicítase que os alumnos sexan activos en todas as 
fases da aprendizaxe: propoñen material, realizan as actividades e  avalíanas 
xunto co profesor/a, de acordo a criterios previamente coñecidos. Na 
avaliación valórase a participación nas actividades, o proceso, a consecución 
dos obxectivos.  En concreto, sinálase: 
1.- que para o alumnado de 3º de diversificación tense especialmente en conta 
a sensibilidade para a relación entre os distintos campos do saber, o científico 
e o lingüístico e tamén a utilización das novas tecnoloxías, tanto na 
contemplación atenta dun filme como no uso do procesador de textos. 
2.- que o alumnado de 4º curso, nas linguas estranxeiras, atopa difícil facer 
unha valoración obxectiva do traballo dos seus compañeiros de grupo, ou 
mesmo reflexionar e facer explícito o seu proceso de aprendizaxe e os modos 
que empregan para aprender. 

AVALIACIÓN: 
Nivel de 
participación 

En 1º de E.S.O. moi bo. Traballaron con moito entusiasmo dentro e fóra da 
aula. Incluso os alumnos máis complicados, ou con máis dificultades 
intentaron traballar dun xeito organizado e efectivo. 
No curso de 3º de diversificación a participación foi excelente, o traballo 
cordial e, no nivel do alumnado, bastante profunda. É de destacar a enorme 
sorpresa que se levaron ao ler medicamentos de uso cotiá nas súas casas dos 
que tiñan unha impresión de que eran completamente inofensivos. Tamén a 
inicial aversión á linguaxe dos compoñentes químico-farmacolóxicos ata unha 
valoración do coñecemento de quen posuía un domino dos mesmos. 
En 4º de diversificación conseguiuse a motivación do alumnado e a 
vinculación do traballo da aula coa súa vida diaria. Algúns fixeron, a partir 
deste traballo, os seus primeiros experimentos na cociña polo que resultou un 
acerto ter escollido pratos sinxelos, os preferidos por eles entre a súa comida 
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habitual. Resultou máis traballoso o labor de perfeccionamento xa que non o 
valoran o suficiente e cansan axiña polo que foi necesario combinar varios 
procedementos diferentes: a representación na que se avaliaba o traballo dos 
outros que sempre están máis dispostos a criticar, a consulta de receitarios e a 
reelaboración dixital. 
En 4º na lingua ambiental a actividade resultoulles moi atractiva e divertida. 
A participación foi excelente e o resultado moi positivo, especialmente no uso 
da lingua oral  tanto o primeiro  día  (elección, negociación e reutilización do 
léxico) como no momento "televisivo". 
Nas linguas estranxeiras, o traballo de análise dos textos e procura de material 
funcionou bastante ben; a realización do traballo, tanto persoal como en grupo 
(moi sinxelo) amosou que teñen pouca autonomía – bastante menos que o 
alumnado de 1º- ademais dun traballo irregular dentro do grupo. 

 


