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1. XUSTIFICACIÓN: 
 
A LOMCE considerou as competencias  clave como eixo do sistema educativo e estableceu un modelo de 
desenvolvemento curricular que aposta por un cambio nos métodos de ensino. Do "saber" ao "saber facer", 
de "aprender" a "aprendera aprender", unha competencia é un desempeño, unha maneira de integrar tres 
dimensións:  coñecementos, destrezas (habilidades) e actitudes e aplicar esa integración de forma práctica e 
creativa na execución eficaz dunha tarefa, que debe ter unha relación clara coa vida. 
 
Para poder desenvolver as competencias, a situación de aprendizaxe non pode ser unha mera reprodución 
do aprendido nunha situación de laboratorio, require un aprendizaxe contextualizado e vinculado aos 
contidos concretos que o alumnado deberá empregar para resolver esa tarefa. Non son os contidos das 
materias os que por si mesmos establecen o camiño que debe seguir o ensino, senón que deben ser 
traballados na medida en que contribúen á resolución desas tarefas, situacións ou problemas. 
 
Debemos cambiar o enfoque tradicional de actividades de aula, avaliando desempeños e non  
coñecementos. Para iso, podemos empezar por unha lingua e debemos dar certos pasos: 
 

- Establecer un listado das accións de aula que realizamos. 
- Relacionar esas accións de aula coas competencias. 
- Distinguir accións de aula: exercicios, actividades e tarefas e relacionalas coas competencias.  
- Analizar o peso das competencias coas accións habituais de aula. 
- Iniciarse cunha tarefa sinxela de área, integrando actividades e exercicios. 
- Elaborar programacións de tarefas máis ambiciosas nas que interveñan varias materias. 

 
A tarefa consiste na elaboración dun produto final relevante que permite resolver un problema nun contexto 
social, persoal, familiar e/ou escolar, aplicando contidos mediante o desenvolvemento de exercicios e 
poñendo en marcha procesos mentais imprescindibles mediante o desenvolvemento de actividades.  
 
Precisamos pois pór en marcha para a nosa tarefa os coñecementos previos adquiridos, as destrezas e unha 
actitude positiva para afrontala. O noso produto relevante final vai ser un libro sobre o camiño de Santiago, 
para expoñer na feira exposición de fin de curso sobre o PDI da biblioteca "EU SON GALICIA", ese será o gran 
estímulo. pero como o imos desenvolver ao longo de todo o curso, precisamos produtos finais máis 
pequenos, que nos animen a continuar coa actitude positiva ata rematar o traballo. Para iso, investigaremos 
e representaremos o peregrino medieval dándolle forma ao disfrace de entroido, faremos exposicións sobre 
as nosas pequenas pescudas sobre a historia, as ilustracións dos libros, distintos tipos de textos que 
expoñeremos na aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. PROPOSTA: 
 
A dinámica proposta para 6º de primaria, coa lectura da obra Escarlatina, a cociñeira defunta, de Ledicia 
Costas, abarca distintas iniciativas nas que a palabra falada, lida ou escrita ten o papel protagonista e 
potencian: 

 Ler a obra seguindo o percorrido que indiquen os intereses, as indagacións, as inquedanzas... que xere 

quen a le. Avanzar ou retroceder na estrutura argumental en busca de determinados datos, actitudes de 

personaxes, descricións de sentimentos..., guiados/as por hipóteses, potenciando a lectura comentada. 

 Escribir diferentes tipos de textos en relación coa obra, individualmente e de maneira colaborativa. 

 Ler a obra desenrolando, en paralelo, un proceso de investigación en diferentes fontes de información 

coa intención de coñecer máis datos sobre os aspectos que están presentes na obra e sobre o tema que 

nos ocupa " O camiño de Santiago". 

 Darlle voz aos personaxes que "viven" na obra para que, con distintas intencións comunicativas, 

expliquen con detalle as súas ideas, gustos, problemas,...; anticipen  desenlaces de determinadas 

situacións problemáticas que presenta a obra; suxiran outros escenarios para o desenvolvemento 

dalgunha escena; resolvan problemas e inquedanzas de distintas maneiras;... Estes personaxes- reais, 

realistas ou imaxinarios- poden "saír" da obra para comunicarse con outros personaxes, "incorporar" 

outros protagonistas a algunha escena da obra; trasladarse a outros tempos e escenarios coa intención 

de "ollar" a historia dende alí, etc. Dende logo, poden ser moi distintos a como os imaxinou o/a autor/a e, 

polo tanto, permiten aportar ideas diferentes ás que se interpretan na obra. 

 O alumnado, desta maneira, desenvolve de maneira progresiva as súas competencias no campo da 

intertextualidade: os personaxes, os seus sentimentos, as situacións, as escenas permiten que se 

identifique coas súas intencións e, dese modo, lean e escriban con sentido social xéneros discursivos en 

relación coa obra literaria (cómic, carta, mensaxe electrónico, ficha de investigación, noticias, ...) 

2. MATERIAIS: Colección de libros da biblioteca, material de escritura e debuxo, ordenador, conexión e 

pantalla dixital. 

 

 

 

 Título da obra: Escarlatina, a cociñeira defunta. 

 Autora: Ledicia Costas 

 Editorial: Xerais. colección Merlín 

 Lugar de publicación e ano: Vigo, 2014 

 Características: 167 páxinas. 

 Resumo argumental: Como Román Casas quería ser un auténtico 
chef, pediulle aos seus pais un curso de cociña para  o seu décimo 
aniversario, que coincide co Día de Defuntos, a festa dos mortos. 
E nese día tan especial recibiu un megasusto, un agasallo moi 
singular, un cadaleito acompañado dun sobre negro onde viñan 
as instrucións para activar a Escarlatina, unha cociñeira falecida 
no século XIX que nunca se separa de Lady Horreur, un 
arrepiante arañón con acento francés. 
 
Unha ducia de larpeiras receitas dan paso a cada un dos bocados 
desta historia de humor macabro que estimula o apetito do 
lector e a curiosidade polo mundo da cociña. 

 
 



 
3. PROGRAMACIÓN: 
 

En primeiro lugar, planificamos que materias están involucradas e que estándares e que competencias 

relacionadas imos traballar e avaliar. 

 
 
 
 
 

Materias 
traballadas 

Estándares/ criterios  Competencias 

LINGUA 
GALEGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Calquera dos estándares de comprensión e 
expresión oral pode ser traballado e avaliado, a través 
da observación directa nas situacións de intercambio e 
acordos que se tomen, así coma nas exposicións orais 
de cada exercicio ou actividade que faga o alumnado 
na aula. 
2. Calquera dos estándares de comprensión e 
expresión escrita recollidos para o nivel pode ser 
tratado e avaliado no proceso de lectura inicial e 
exposición escrita dos seus traballos. 
3. Estándares de coñecemento da lingua, nos que se 
van recollendo os aspectos lingüísticos que o 
alumnado debe ir adquirindo para o nivel no que se 
atopa: coñecemento, identificación e función de cada 
compoñente do discurso oral e escrito que está 
obrigado a empregar: clases de palabras, funcións 
sintácticas, conxugacións verbais, ... 
4. Calquera dos estándares de coñecemento da 
literatura podería traballarse nesta tarefa xa que, 
segundo a función, o alumnado debe distinguir os 
distintos xéneros narrativos e debe coñecer as súas 
características para poder crear un. Este tipo de  
tarefas axudan ao alumnado a valorar a literatura 
como manifestación artística. 

1. CCL. Comp. en comunicación lingüística 

Tódolos procesos da competencia poden ser traballados nestas 
actividades orais e escritas de intercambio comunicativo, tanto 
na planificación previa coma na exposición posterior: 
planificación e selección da información relevante, uso de 
borradores, construción de textos coherentes, xerarquizados e 
ordenados, emprego do vocabulario, normas de puntuación e 
ortografía, expresión con entoación axeitada, revisión, 
corrección, análise, reflexión con xuízo crítico e valoración de 
moitos aspectos lingüísticos e literarios. 

2. SIEE. Iniciativa e espírito emprendedor. 
 
Valorar ao alumnado pola súa capacidade para transformar as 
ideas en actos, creando e innovando, asumindo riscos, 
recoñecendo os propios erros e modificando a estratexia para 
acadar o obxectivo, con máis ou menos axuda é a nosa función 
como docentes.  
3. AA.  Aprender a aprender. 
 
Organizarse individualmente e en grupo, adquirir 
coñecementos e capacidades para escribir, buscar orientacións, 
apoiarse en experiencias anteriores para aplicar todo isto ao 
traballo e manter a motivación ata o remate do traballo. 
 
4. CSC. Comp. social e cívica.  
 
Participar activamente no traballo, asumindo responsabilidades, 
acatando as normas establecidas e amosando respecto polos/as 
demais forma parte das esixencias en calquera actividade en 
grupo 

 
5. CD. competencia dixital. 
 
O alumnado deberá facer un uso responsable dos medios 
dixitais que precise para realizar o tratamento da información 
relativo á tarefa. 
 

6. Conciencia e expresión culturais 
 
Coñecer, comprender e valorar con espírito crítico as 
diferentes manifestacións culturais e artísticas é un 
proceso gradual con distintos niveis de logro dentro da 
aula. Empregar a literatura para expresarse e considerala 
como parte da riqueza e patrimonio dos pobos é unha 
meta que debemos acadar en pequenos pasos. 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

 

 
CSB.1.2.2. Analiza informacións relacionadas con 
ciencias sociais e manexa imaxes, gráficos e mapas.  
CS 4.1.1. Identifica o concepto de Idade Media e data 
os límites temporais, asociando feitos, movementos 
culturais, económicos e modo de vida desta época. 

 CSB.4.2.1. Usa diferentes técnicas para localizar no 
tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a 
duración, a simultaneidade e as relacións entre os 
acontecementos. 

EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 

 

 
Estándares relacionados cos criterios seguintes: 
EPB.2. Realizar producións plásticas seguindo pautas 
elementais do proceso creativo, experimentando, 
recoñecendo e diferenciando a expresividade dos 
diversos materiais e técnicas pictóricas e elixindo a 
adecuada. 



 
 
 
4. DESCRICIÓN DO TRABALLO: 
 
-GÚSTANOS A COCIÑA! GÚSTAME A REPOSTERÍA E EXPERIMENTAR NA COCIÑA!! - dixo Carla,  unha nena 
que estaba a ler o libro de Escarlatina, unha lectura de moito éxito entre o alumnado maior, xa que mestura 
varios ingredientes que os identifican co protagonista e co contido: o misterio, os segredos, un protagonista 
de dez anos, a viaxe pola fantasía e un mundo de aventuras!! 
 
Buscamos a colección na biblioteca e comezamos a ler a primeira receita, elaborárona na casa e comémola 
no recreo do venres. Seguimos comendo o libro, receita a receita e soubemos que podiamos: 
 
1ª Crear un protagonista que se parecese a cada un deles: poñerlle un nome, describilo coma se tivese os 
mesmos gustos  e contar algunha trasnada que o definise un pouco máis. 
 
 PODEMOS ESCRIBIR UN LIBRO SEMELLANTE, PERO ...O NOSO LIBRO!!!! PARA PUBLICAR !!!! SIIII!!! 
 
2º Gran choiva de ideas para concretar o fío que iamos seguir. e por fin, o libro de cadaquén vai ser adaptado 
aos seus gustos, pero vai respectar unhas pautas: O/a protagonista vai viaxar no tempo, na compaña /ha 
peregrino/a, que o acompañará na viaxe a Compostela dende Inglaterra a Ferrol e de alí a Santiago, polo 
camiño do Norte en plena Idade Media. 
 
3º Establecemos unhas pautas de presentación, extensión, ilustración para poder manter unha 
uniformidade. 
 
4º Duración da tarefa: Unha quincena de cada trimestre escribimos dous ou tres capítulos do noso libro. 
alongar tanto pode supoñer un atranco para manter o estímulo, pero desta maneira podemos ir incluíndo 
todos os contidos e destrezas das materias que traballamos, sempre que teñamos outros produtos finais 
máis pequenos que  manteñan o interese: disfrace de peregrino en entroido, exposición de capítulos na aula, 
explicando a orixe do seu contido e a orixinalidade aportada por cadaquén. 
 
Ao mesmo tempo que traballamos a expresión escrita tamén expresamos graficamente, elaborando as 
ilustracións, cada capítulo vai acompañado dunha ilustración. Precisamos investigar cuestións xeográficas e 
históricas para poder continuar o traballo co rigor dun/ha auténtico/a escritor/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. GUÍA DE TRABALLO POR CAPÍTULOS 
 

Capítulo 1: ASÍ SON EU 
 
Elaboramos a introdución da historia, na que describimos personaxes, mascotas, actividades favoritas, lugar e tempo en forma de 
narración en primeira persoa, a do personaxe principal. 
(Estrutura e elementos dos textos narrativos) 

 
Ilustración: Descrición da actividade preferida do/a personaxe do teu libro (fútbol, pintura, música, baile, ...)  

 

Capítulo 2: RECIBO UN AGASALLO 
O día 25 de xullo, coincidindo coa celebración do Día de Galiza, celebración, o/a protagonista tamén celebra algún 
acontecemento e recibe un agasallo. Ao abrir a caixa descobre un peregrino en pezas, cunha carta e unhas instrucións sobre a súa 
montaxe e uso. 
Debes redactar a escena e elaborar unha carta e unhas instrucións de uso de peregrino 

 
Debuxo da escena de recepción da caixa por parte do/a protagonista. 
 

 

Capítulo 3: MONTAXE DO/A PEREGRINO 
 
Narración da montaxe do peregrino seguindo o modelo de narración do capítulo 3. A/o protagonista ten que esperar a que seus 
pais se deiten para montar ao/á peregrino/a. Soará o espertador á medianoite e, despois de abrir a caixa, sorprenderase co que 
atopa dentro e narrará o traballo da montaxe. 

 
Ilustración: Debuxa as pezas nomeadas do peregrino, prendas e complementos típicos. Podes representar graficamente xuntas e 
movementos de encaixe das pezas. 
(Investiga sobre a indumentaria dos/as peregrinos/as para coñecer prensas e accesorios) 

 

Capítulo 4: MORTE E RESURRECCIÓN DO PEREGRINO 

Redacta a causa da morte do/a peregrino/a (con detalle, contando o dramatismo da historia e a causa) e explica o  proceso que 
ten que seguir o/a teu/túa para resucitalo/a. Trátase dunha oportunidade única para coñecer a historia pasada cunha fonte viva!  

 
Ilustración libre, acorde co capítulo 
 

 

Capítulo 5: A GRAN  DECISIÓN 

Redacta o capítulo no que o/a peregrino/a lle propón ao/á protagonista acompañalo a través do tempo á Idade Media (s. XIV) 
para poder realizar o Camiño do Norte ou camiño inglés. Esa será a única forma de resucitar de novo e non restar morto para 
sempre. Despois de aceptar,  súbense a un vehículo que os leva, a atravesando a néboa a unha paisaxe completamente diferente 
que os vai encher de medo e emoción e será o principio da aventura. 

 
Ilustración na que se ve aos protagonistas da historia, mascotas e demais bichería subidos ao "mortovehículo". 
 

 

Capítulo 6: CHEGADA DENDE INGLATERRA: Nunha redacción detallada dunha páxina de extensión, con formato Arial 11- 12, 
debes contar as peripecias que lle foron acontecendo ao/á peregrino/a e ao/á protagonista dende que se embarcaron nun 
galeón en porto británico ata que chegaron á costa galega de Ferrol, compartindo espazo coas mercadorías que adoitaban 
transportar os galeóns na Idade Media.  
 

 
Ilustración: Fai un debuxo de calquera das escenas que te imaxines do capítulo, coloréao e envíao acompañando á redacción. 

 
Os capítulos 7 e 8 son libres, para que cadaquén aporte a súa dose persoal a este proxecto. 


