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A vida no acuario / EXPERIENCIAS

CONTEXTUALIZACIÓN E 
MARCO EPISTEMOLÓXICO
O presente proxecto realizou-
se no curso 2016-2017 na aula 
de Audición e Linguaxe do CEIP 
Plurilingüe da Serra de Outes. 
No proxecto participa alumna-
do con dificultades na fala, nos 
diversos compoñentes da lin-
guaxe e na comunicación. Este 
alumnado está escolarizado en 
distintos cursos da etapa de 
Educación Primaria e manifes-
ta diferentes niveis en canto á 
adquisición das competencias 
clave, sendo moi distantes as 
diferenzas no relativo á compe-
tencia comunicativo-lingüística. 
Ademais presenta nalgúns ca-
sos Necesidades Educativas Es-
peciais.

O obxectivo da posta en marcha 
do proxecto é dobre: interven-
ción individualizada (co propio 
alumnado NEAE) e intervención 
no contexto do alumnado. A súa 
posta en práctica apóiase en 
documentos lexislativos como 
a Orde ECD/65/2015, do 21 de 
xaneiro, onde nos indica que:

O traballo por proxectos ba-
séase na proposta dun plan de 
acción co que se busca conse-
guir un determinado resulta-
do práctico. Esta metodoloxía 
pretende axudar o alumnado 
a organizar o seu pensamento 
favorecendo neles a reflexión, 
a crítica, a elaboración de hi-
póteses e a tarefa investiga-
dora a través dun proceso.

Para que exista inclusión precí-
sase traballar no contexto e co 
propio suxeito. O contexto ha 
de estar preparado para incor-
porar modificacións para aten-
derlles ás características e ne-
cesidades de todos. No traballo 
co suxeito, o primordial é con-
tribuír á súa capacitación. Ser 
competente significa na nosa 
aula: adaptarnos ás esixencias 
da sociedade e aumentar as ex-
pectativas que se depositan so-

bre o alumnado, como resulta-
do da evidencia do seu traballo.

Con este proxecto pretendeu-
se traballar tamén coa clasifica-
ción das tipoloxías textuais de 
Maruny, segundo a análise des-
tas por parte de Myriam Nemi-
rovsky, abordando un traballo 
que xa enunciaba Halliday ao in-
dicar que:

Común a todos os usos da lin-
guaxe é ser significativo, con-
textualizado e social. O neno 
atópase inmerso na linguaxe 
pero non en forma de gra-
máticas e dicionarios senón 
de palabras, frases e textos, 
linguaxe en uso que se pro-
duce nunha situación e que 
ten unha significación social 
(1982: 13).

DESENVOLVEMENTO DA 
EXPERIENCIA
Os estándares de aprendizaxe 
foron transformados en obxec-
tivos de traballo, pois impli-
can unha adaptación. Incluíron-
se estándares de Lingua galega 
e literatura, e Ciencias naturais. 
Como exemplo de obxectivos 
citamos: identificar ideas xerais 
en reportaxes audiovisuais; dis-
tinguir características de tex-
tos descritivos, instrutivos e ex-
positivos; resumir, responder a 
preguntas de comprensión li-
teral e inferencial, identificar o 
tema e ideas principais de tex-
tos descritivos, instrutivos e ex-
positivos; escribir, a partir de 
modelos, textos descritivos e 
expositivos, utilizando elemen-
tos de cohesión; empregar es-
tratexias de planificación, tex-
tualización e revisión; utilizar as 
normas ortográficas básicas; ob-
servar e planificar accións e pe-
quenas tarefas de investigación 
relacionadas co proceso vital 
dos peixes; organizar a informa-
ción en mapas conceptuais; em-
pregar elementos tecnolóxicos 
como apoio da actividade reali-
zada: busca guiada de informa-
ción, gravación de vídeos para 
observar a expresión oral e mo-

A vida no acuario dificala se procede, gravación 
de invitacións.

Os principios metodolóxicos 
que se empregaron no desen-
volvemento do proxecto foron 
os construtivistas, destacando: 
avance dentro da “Zona de de- 
senvolvemento próximo”, prio-
ridade do tratamento do vo-
cabulario inicial, promoción da 
actividade-interactividade pri-
mando actividades de participa-
ción directa interactuando cos 
contidos, potenciación da auto-
nomía no uso da linguaxe e pro-
dución de aprendizaxes funcio-
nais, entendendo que existen 
tres modos complementarios de 
coñecer e aprender: a través da 
execución, da figuración e do 
simbolismo. Ademais, realiza-
mos o emprego do enfoque ar-
tístico e manipulativo, pois per-
mite practicar psicomotricidade 
que axuda a compensar o equi-
librio dos hemisferios cerebrais, 
mellorar o rendemento, fomen-
tar a creatividade.

FASES DO PROXECTO
1. Descubrir que é un acuario e 
o que hai dentro del, onde apa-
recen os primeiros acuarios e 
para que se usaban. Ademais, 
investigamos sobre os peixes. 
Trouxemos á aula peixes mortos 
e observamos como eran morfo-
loxicamente, que partes tiñan e 
para que servían. Complemen-
touse este proceso coa lectura 
de textos sobre o tema. Ao re-
matar, o alumnado elaborou un 
mapa conceptual no que reco-
lleu a información obtida. 
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2. Montar o acuario: Tivemos 
que coñecer o nome das pezas, 
comprender e interpretar as ins-
trucións. Usamos textos instruti-
vos para obter a información. 

3. Decidir os peixes que imos 
traer: investigamos sobre tipos 
de peixes que podiamos ter no 
noso acuario. Nalgúns casos o 
alumnado tiña unha ficha de in-
vestigación que debía ir cubrin-
do cando visualizaba vídeos 
sobre peixes, previamente se-
leccionados. Noutros casos en-
tregábanselles textos descriti-
vos por escrito nos que viña a 
información dun peixe sobre o 
que queriamos saber. Noutras 
ocasións entregueilles táboas 
con información esquemática 
e, a partir diso, tiñan que ela-
borar un texto descritivo sobre 
o peixe. 

4. Mostrar o que aprendemos: 
elaboramos un gran mural para 
colocar na parede exterior da 
aula, para que a comunidade 

puidese consultar alí a informa-
ción que obtiveramos na nosa 
experiencia. 

5. Meter os peixes no acua-
rio: antes de botar os peixes no 
acuario, tivemos que aprender 
como facelo. Entreguei ao alum-
nado un texto instrutivo sobre 
como meter os peixes e un tex-
to informativo sobre cales son 
os coidados que necesitarán os 
peixes do acuario.

6. Solucionar un problema gra-
ve e imprevisto; esta tarefa ini-
cialmente non se contemplaba 
pero xurdiu pola aparición dun 

problema: apareceron algúns 
peixes mortos. Analizamos todo 
o que fixeramos. Comprobamos 
que o proceso que seguiramos 
fora correcto e segundo o pre-
visto. Iniciamos entón unha in-
vestigación. Como resultado 
descubrimos que os peixes mo-
rrían por estar infectados dun vi-
rus: o chamado punto branco; 
informámonos das súas causas 
e consecuencias para buscar a 
solución ao problema a través 
da investigación na Rede. Con-
seguimos que sobrevivise un 
peixe. 

 7- Compartir o que sabemos: 
decidimos que era necesario in-
formar desta experiencia. Re-
compilamos a información que 
tiñamos e organizámola. Fixe-
mos unha exposición seguindo 
os pasos de elaboración de bo-
rradores, revisión dos mesmos e 
textualización. Observamos di-
versos exemplos de textos ex-
positivos orais en Internet. Des-
pois o alumnado memorizou o 
seu texto e practicou a súa ora-
lización, e durante este proce-
so fixemos gravacións das “ex-
posicións-ensaio” para vernos 
e detectar erros ou posibilida-
des de mellora. Organizamos 
quendas de asistencia á exposi-
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ción que se fixo na aula de Audi-
ción e Linguaxe, de media hora 
cada unha, nas que o alumna-
do do centro iría pasando para 
escoitarnos. Ademais, elabora-
mos invitacións gravadas en ví-
deo para convidar as diversas 
titorías do colexio. Distribuíron-
se en CD, pegando cada un na 
porta de cadansúa aula, de xei-
to que causasen sorpresa. Can-
do o proceso estivo rematado, o 
alumnado realizou a súa exposi-
ción aos doce cursos do colexio. 

A avaliación que se levou a cabo 
co alumnado foi inicial, continua 
e final. Na avaliación inicial ana-
lizouse o estado dos compo-
ñentes da linguaxe empregan-
do probas estandarizadas e de 
observación directa da linguaxe. 
Como avaliación continua fíxo-
se un seguimento do proceso, 
con carácter regulador, empre-
gando: observación sistemática, 
análise das producións do alum-
nado, intercambios orais sobre 
os temas que traballamos, au-
toavaliación reflexiva e argu-
mentada. Ao remate do pro-
ceso fíxose a avaliación final, 
valoráronse os resultados dos 
produtos e analizouse o proce-
so de aprendizaxe. Os instru-
mentos de avaliación emprega-
dos foron o caderno de notas, 
as rúbricas de aprendizaxe, as 

gravacións de son e vídeo e as 
fichas de autoavaliación e ava-
liación figuro-analóxica. Tamén 
se avaliaron:

- o plan de apoio, 

- os programas de intervención, 

- os recursos empregados, para 
observar o seu grao de adecua-
ción ás necesidades que presen-
taba o alumnado e comprobar 
se serviron para o que agarda-
bamos e que procesos facilita-
ron,

- e a miña práctica docente, a 
través da análise-consecución 
de ítems como a capacidade de 
comunicación e de establece-
mento de relacións ou rigor na 
planificación de obxectivos e ac-
tividades.
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