
Mellora a atención

Nome:  Data:  Curso:  

unidade

MATERIAL FOTOCOPIABLE 24Lingua 6.º EP Adestramento en estratexias de lectura eficaz

1  Observa este plan de traballo, rodea o erro que hai no calendario e explícao a continuación.

PLAN DE TRABALLO DO DOCUMENTAL UNHA ESCOLA ÚNICA

Obxectivo: Elaborar unha reportaxe audiovisual entre toda a clase

TAREFAS PERSOAS ENCARGADAS FERRAMENTAS CALENDARIO

Escribir o guión Silvia, Pedro, Anxo, Paula caderno, bolígrafo, tableta dixital 03/10 - 30/11

Revisar o guión Xiana, Breixo dicionario, corrector 01/11 - 31/11

Elaborar o guión ilustrado Antón, Rosa, Xoán caderno, lapis, tableta gráfica 07/01 - 15/02

Gravar entrevistas Mateo, Antía caderno, gravadora 10/02 - 30/02

Rodar exteriores André, Saleta, Clara cámara, trípode 10/02 - 27/02

Facer a montaxe Roque, Iria programa de edición de vídeo 27/02 - 20/03

Compoñer a música Helena, Óscar ordenador, teclados 21/03 - 10/04

 

2  Que tarefa fan estes nenos no plan anterior?  

 ● Roque   

 ● Clara    

 ● Rosa   

 ● Óscar    

 ● Pedro    

 ● Anxo    

 ● Xiana   

 ● Mateo   

3  Coinciden algunhas tarefas os mesmos días? Que nenos fan esas tarefas?

 

 

4  Que tarefas comezan o mesmo día?

 

O mes de febreiro ten 28 días (29 se é ano bisesto).

Facer a montaxe.

Rodar exteriores.

Elaborar o guión ilustrado.

Compoñer a música.

Escribir o guión.

Escribir o guión.

Revisar o guión.

Gravar entrevistas.

Gravar as entrevistas e rodar exteriores.

Si, coinciden a elaboración do guión il·ustrado, a gravación das entrevistas e rodar exteriores. Antón, Rosa

e Xoán fan o guión ilustrado; Mateo e Antía gravan as entrevistas; André, Saleta e Clara rodan exteriores.
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Mellora a MeMoria

Nome:  Data:  Curso:  

unidade

MATERIAL FOTOCOPIABLE 25Lingua 6.º EP Adestramento en estratexias de lectura eficaz

1  Le de novo o plan de traballo e intenta memorizar as ferramentas que fan falla para levalo adiante.

PLAN DE TRABALLO DO DOCUMENTAL UNHA ESCOLA ÚNICA

Obxectivo: Elaborar unha reportaxe audiovisual entre toda a clase

TAREFAS PERSOAS ENCARGADAS FERRAMENTAS CALENDARIO

Escribir o guión Silvia, Pedro, Anxo, Paula caderno, bolígrafo, tableta dixital 03/10 - 30/11

Revisar o guión Xiana, Breixo dicionario, corrector 01/11 - 31/11

Elaborar o guión ilustrado Antón, Rosa, Xoán caderno, lapis, tableta gráfica 07/01 - 15/02

Gravar entrevistas Mateo, Antía caderno, gravadora 10/02 - 28/02

Rodar exteriores André, Saleta, Clara cámara, trípode 10/02 - 27/02

Facer a montaxe Roque, Iria programa de edición de vídeo 27/02 - 20/03

Compoñer a música Helena, Óscar ordenador, teclados 21/03 - 10/04

2  Sen mirar o plan de traballo anterior, risca os obxectos que non se necesitan para facer o documental.   

   

3  Non mires aínda o plan e subliña as tarefas seguintes que se van realizar.  

Revisar o guión

Compoñer a música

Deseñar o vestiario

Rodar interiores

Rodar exteriores

Escribir o guión

Facer unha selección de actores

Gravar entrevistas

Facer a montaxe
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Millora la MeMÒria

Nom:  Data:  Curs:  3
uniTaT Mellora a velocidade

Nome:  Data:  Curso:  

unidade

MATERIAL FOTOCOPIABLE 26Lingua 6.º EP Adestramento en estratexias de lectura eficaz

1  Le a lista de tarefas deste plan de traballo. Algunhas palabras están escritas do revés. Escríbeas correc-
tamente a continuación e volve ler a lista sen mirar as palabras ben escritas.  

LIMPAMOS O XARDÍN RALOCSE
Primeira semana: recollemos odot o lixo.

Adnuges semana: clasificamos o oxil.

Terceira anames: plantamos serolf ás marxes.

Atrauc anames: somager as flores das sexram.

 

a) Cal das dúas lecturas che resultou máis rápida?  

b) Por que cres que foi máis rápida?  

 

2  Le este texto rapidamente e descifra o que precisamos para crear un plan de traballo. Escríbeo a continuación.

Para crear un bo plan de traballo
 nece

si
ta

m
os

 u
nh

a 
ax

end
a, u

n calendario e revisar o texto cun dicio nario. Pero, sobre todo, o máis 
im

po
rt

an
te

 é
 ser m

oi organizado!

 

 

 

3  Le a oración que escribiches na actividade anterior e indica, no mínimo tempo posible, cantas veces apare-
cen as letras seguintes.   

a   

s    

m   

e    

c   

z    

g   

b   

i     

Para crear un bo plan de traballo necesitamos unha axenda, un calendario e revisar o texto cun 

dicionario. Pero, sobre todo, o máis importante é ser moi organizado!
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escolar, todo, segunda, lixo, semana, flores, cuarta semana, regamos, marxes.

A segunda.

Resposta modelo: Porque corrixín primeiro as palabras que non 

estaban ben escritas e xa coñecía o texto.
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