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ACTIVIDADE PORTFOLIO 
DE INFANTIL 
Curso 2009/10 

TÍTULO DA 
ACTIVIDADE 

 
Unidade didáctica “Uxío Novoneyra” 
 

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

DESCRITORES A 
TRABALLAR 

Ler un texto correctamente coa  comprensión e coa capacidade de 
memorización necesaria para resolver as cuestións. 
Realizar procesos creativos para resolver os retos que se lle 
plantexan. 
Escribir correcta e coherentemente respetando as normas 
ortográficas e cunha boa grafía. 
 

DESTREZAS QUE SE 
INCLÚEN 

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

OBXECTIVOS Coñecer a vida e obra do autor Uxío Novoneyra. 
Ler correctamente un texto 
Escribir de xeito axeitado 
Manter a orde e limpeza na realización das fichas. 
Colorear as diferentes figuras correctamente. 
Impulsar a creatividade do alumnado a través da creación de 
debuxos e textos escritos. 
 

MATERIAIS Unidade didáctica sobre Uxío Novoneyra, lapis, goma e cores 
 
 
 

DESENVOLVEMENTO 
DA ACTIVIDADE 

A partir da realización dunha unidade didáctica sobre Uxío 
Novoneyra o alumnado foi resolvendo as actividades de distinta 
índole que nela aparecía. Entre elas están; lectura breve da vida e 
obra de Uxío Novoneyra, lectura dun fragmento da súa obra “Ilda, 
o lobo, o corzo e o xabarín, cuestións sobre as lecturas, 
encrucillados, sopas de letras, crear ilustracións das lecturas, 
ordear os sucesos, unir as frases para que teñan sentido, 
significado de expresións, creación dun final distinto para o conto, 
creación dun conto a partit dunha serie de animais, lectura dun 
poema, preguntas sobre a comprensión do poema e coñecemento 
de refráns. Todas esta actividades fannas de xeito individual e con 
escasa axuda por parte do docente. 
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AVALIACIÓN:  
Seguimento 

Correción da ficha por parte do mestre. 
 

AVALIACIÓN: 
Nivel de 
participación 

Catro dos cinco rapaces participaron na actividade, o que non o 
fixo foi debido ás súas dificultades que presenta na aprendizaxe 
que impiden que poida ler e escribir correctamente, neste caso 
fíxoselle de xeito oral lendo o mestre as lecturas. 
 

IMPACTO PREVISTO Os rapaces coñecen máis sobre a  figura de Uxío Novoneyra e 
toman conciencia da importancia da lingua galega como parte do 
noso patrimonio cultural. Melloran a súa capacidade lectora e de 
comprensión lectora así como a súa grafía. Descobren outros 
modelos de exercicios (sopas de letras, encrucillados...). 

 
* 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. 


