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ACTIVIDADE PORTFOLIO 

DE SECUNDARIA 
Curso 2009/2010 

TÍTULO DA 
ACTIVIDADE 

 
   .- “Text you hear, text you see”. (Reading, listening and 
comprehension.) 
   .- Speaking, talking, listening and having fun. 
 

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

DESCRITORES A 
TRABALLAR 

   
 .- Escoitar: comprendo as ideas principais de textos 
correspondentes a unidade que estamos a traballar. 
   .- Ler: Comprendo a información principal das lecturas do 
meu libro de texto. 
   .- Conversar: Fago preguntas e dou respostas sobre o tema 
que estamos a traballar. 
   .- Falar: Podo facer un diálogo usando expresión sinxelas e 
frases curtas que aprendín. 

        .- Escribir: Escribo diálogos sinxelos sobre o tema que 
estamos a tratar. 
        .- Escoitar: Na clase comprendo ós meus compañeiros cando 
len as lecturas do libro de texto e tamén comprendo “de que vai” a 
gravación sobre dita lectura cando a escoito na clase. 
  

DESTREZAS QUE 
SE INCLÚEN 

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

OBXECTIVOS    .- A cooperación. 
   .- Ver que non é tan difícil ler en inglés e que os compañeir@s os 
entendan. 
   .- Decatarse de que para entender “de que vai” un texto no é 
necesario entender absolutamente tódalas palabras. 
   .- Aprender a escoitar o que me din antes de responder unhas 
frases que teño aprendidas. 
   .- Perder a vergoña e o medo a ler ou “falar” en público. 
   .- Aprender a ser respetuo@s cos fallos dos demáis e aprender a 
escoitar en silencio. 
   .- Decatarse de que “non o estou facendo tan mal” e “entendo, 
pronuncio,… mellor do que pensaba.” 
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NIVEL  

1º e 2º ESO 
 
 

SECCIÓN DO PEL  
□ BIOGRAFÍA 
□ PASAPORTE DE LINGUAS 
X DOSSIER 
 

PROCEDEMENTO     
   O xeito de levar a cabo ámbalas dúas actividades vai explicada 
nun e-mail enviado onte. 
 

AVALIACIÓN:  
Seguimento 

 
   A forma de avaliar as dúas actividades foi con posta en común, 
primeiro en pequeno grupo e logo en grupo-clase.  
   Atoparon divertida e diferente (polo simple feito de saír da clase) 
a actividade da lectura; ademáis de máis fácil comprensión xa que 
a comprensión se facía de xeito colectivo. Ó final facían un resumo 
en galego da lectura en inglés. Ás veces caían na traducción dos 
textos. 
   No xogo “Chinese Chequers” foilles difícil coller a dinámica do 
xogo en sí; pero unha vez collida non houbo ningún problema.  
   Aínda que teñen as estructuras gramaticais máis ou menos 
interiorizadas cando se trata de levalas a práctica nun escrito 
(cando saimos dos típicos exercicios de “completar”) cóstalles 
moito e parece que ata esquecen o que teñen aprendido. 
   Non están afeitos a facer case nada oral e cando se trata de 
reproducir máis ou menos un diálogo xa feito cóstalles escoitarse e 
intentan por tódolos medios reproducilo de memoria. 
   Dentro dos grupos intentan axudarse ca pronunciación ou co que 
“se tén que decir” cando se trataba de gravar sen o papel diante. 
   Houbo menos “problemas” cando se tratou de ler o texto para só 
tres persoas que cando se tiña que gravar o diálogo diante da 
clase. Ó principio algún grupos sairon fóra da clase a gravar, sen 
embargo despois negueime. Os que están dentro tamén teñen que 
aprender a escoitar e respectar o que os compañeiros están a 
facer. E os que gravan teñen que decatarse de que non pasa nada 
e de que todos están máis ou menos nas mesmas circunstancias. 
 

AVALIACIÓN: 
Nivel de 
participación 

 
   Participaron tódolos alumn@s de 1º e 2º da ESO 
 

 


