así son os nosos proxectos

colección 2020
Nivel I

Nivel II

Nivel III

APREND0 CON

APRENDIZAXE COOPERATIVA
A voltas coa bici
(Educación viaria)

Ciencias
SociaIs

Atenderás os distintos niveis dos alumnos con propostas
que che axudarán na integración e na implicación activa
de toda a clase. Contarás con ferramentas que facilitarán
o desenvolvemento das destrezas cooperativas. Un traballo
integrado na avaliación.

Forestais en acción
(As paisaxes)
Era unha vez
a miña localidade
(Municipio e localidade)

O pequeno azul
(Sistema solar. A Terra)
Estamos a tempo!
(O clima)
Aventura en Emérita Augusta
(Roma)

A colección Aprendo con Proxectos chegará á túa aula para enchela de cor, motivación
e moita aprendizaxe.

A Idade Media en xogo
(A Idade Media)

Ademais, contarás con todo o apoio que precisas, xa que che ofrecemos respostas
aos aspectos aos que máis atención lles prestas no teu día a día:
CONTIDOS CURRICULARES · AVALIACIÓN · COMPROMISO SOCIAL · XESTIÓN DA AULA

ProxecTOS

Euromisión
(Unión Europea)

MOTIVACIÓN E RETO
Os teus alumnos terán a necesidade de buscar a resposta
a un reto sempre próximo aos seus intereses e á súa realidade.
Os retos caracterízanse polo seu compoñente social e porque,
grazas ao seu fío condutor, manterán viva a atención e mais
a motivación dos teus alumnos.

AVALIACIÓN

A partir
de contido
curricular.

•
•

Avaliación cualificadora. Con produtos ou evidencias
intermedias que che permitirán realizar unha avaliación
rigorosa e obxectiva.

Ciencias
da natureza

Unha proposta aberta para que realmente se poida adaptar
ás particularidades da túa aula.
Avaliación reguladora. Para que ou ti ou o teu alumno
personalicedes o proxecto e poidades suxerir medidas
de actuación.

Aprendizaxe
significativa
e eficaz
para a vida.

Un xardín para
as bolboretas
(Seres vivos. As plantas)
Á túa saúde!
(Partes do corpo e saúde)
Eu reciclo, e ti?
(Materiais, lixo e reciclaxe)

Perigosos ou en perigo?
(Os animais)
Fuga con sentido
(Os sentidos)
A toda máquina!
(Máquinas e inventos)

A saúde móvenos
(Nutrición e saúde)
Planeta sustentable
(Enerxía e sustentabilidade)

ROL ACTIVO DOS ALUMNOS

ESTRATEXIAS DE PENSAMENTO
Os teus alumnos serán conscientes da súa aprendizaxe
grazas ás estratexias que che propoñemos. Estas estratexias
estruturan a aprendizaxe, incorporan técnicas de creatividade
e desenvolven o pensamento crítico.

201940

Coñece a nosa proposta global
de aprendizaxe baseada en proxectos
www.e-sm.net/sm_proyectos

XUNTOS
facémolo
MELLOR .
Comezamos?

www.smaprendoconproyectos.com

Para que os teus alumnos aprendan facendo e reflexionando
sobre o que fan, ademais de alcanzar o contido curricular
necesario, propoñémosche ferramentas e actividades
que axudarán a impulsar a súa curiosidade, a súa confianza
e a súa alegría.
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Como traballarás cos nosos proxectos?

con materiais moi útiles

Todos os nosos proxectos parten dun reto e presentan esta estrutura básica
en tres fases:
COMEZAMOS · DESCUBRIMOS · CONSEGUÍMOLO

Caderno de aprendizaxe para o alumno.
Inclúe dossier de equipo ao final de cada tarefa.
Ademais de recortables e adhesivos.

Fase 1 COMEZAMOS

Fase 2 DESCUBRIMOS

 Presentación, comprensión e compromiso co reto (a nivel individual

 Investigación en equipo e construción

e en equipo).

do coñecemento.

 Activación de coñecementos previos: Que sabemos? Que necesitamos

 Experimentación e consolidación

saber para alcanzar o reto?

dos contidos.

 Planificación do proxecto: pasos, fitos…

 Solución creativa ao reto.

Tarefa 3 Experimentamos
 Experimentación, valoración

persoal dos alumnos.
Produto intermedio - evidencia 3

 Concienciación dos criterios de calidade do produto final e comunicación

dos elementos de avaliación.
Tarefa 2 Investigamos

Tarefa 1 Planificamos

SESIÓN INiCIAL
Motivación e reto

Guía, con todas as propostas e suxestións
que necesitas para o desenvolvemento do
proxecto, e tamén algunhas ideas extra.

Coñecementos previos.
Organización, criterios de calidade e avaliación.
Produto intermedio - evidencia 1

Fase 3 CONSEGUÍMOLO
 Presentación do resultado

á comunidade educativa.
 Reflexión final sobre o proxecto.
 Celebración da aprendizaxe.

SESIÓN fINAL
Celebración do proxecto
e do aprendido

B usca e xestión
da información.
Produto intermedio - evidencia 2

Tarefa 5 Difundimos

R evisión, organización do evento
para a presentación e difusión do produto.
Valoración do proxecto.
R eflexión da aprendizaxe: Que aprendín?
Para que me serve?
Difusión produto final - evidencia 5

Tarefa 4 Creamos

P roposta e elaboración
do produto final.
Produto intermedio - evidencia 4

Xornal En Liña, con contidos
básicos presentados de forma
motivadora.

Contorno dixital, un espazo
con contidos e ferramentas para ti
e para os teus alumnos, que vos
manterá sempre en contacto.
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