
Exemplo de secuencia didáctica: 

PERCORRIDO A VILA 2º ESO – secuencia didáctica 

 

Nivel: 2 ESO Profesorado:  

 

SESIÓN 1 
Produto intermedio: TEXTOS DO PERCORRIDO 

Fase do proxecto: PRESENTACIÓN 

Temporalización Lugar Recursos 

Duración: 100’ 

Data(s):  

26/04 TODOS OS 

GRUPOS 

SUM XH_01_ESTRUTURA_URBANA_POBRA_PRESE

NTACION 

XH_02_ 

ESTRUTURA_URBANA_POBRA_DOSSIER 

Ordenador, proxector, copia para o alumnado 

dos contidos para presentar e que lle valerán 

de base para a elaboración de produtos 

intermedios e final. 

Aviso a Dirección para preparar o espazo e 

darlle información ao profesorado implicado. 

CONTIDO DA SESIÓN  

Charla a cargo do profesor de XH sobre a Estrutura urbana da Pobra do Caramiñal. 

Presentación de contido. O obxectivo é presentarlle ao alumnado os aspectos básicos da 

estrutura urbana da Pobra para obter unha panorámica da vila previa á visita (ver 2ª actividade): 

aspectos históricos, xeográficos, urbanísticos e artísticos. 

 

 

 



SESIÓN 2 
Produto intermedio: TEXTOS DO PERCORRIDO 

Fase do proxecto: PREPARACIÓN 

Temporalización Lugar Recursos 

Duración: 100’ 

Data(s):  

27/04 TODOS OS 

GRUPOS 

Roteiro: visita 

pola vila 

Transporte á vila (só ida) 

Aviso á Dirección para darlle información ao 

profesorado implicado. 

CONTIDO DA SESIÓN  

Roteiro: Aprender a mirar (visita pola vila)  

Despois da sesión 1 na que se lle presentaron ao alumnado os aspectos básicos da estrutura 

urbana, é o momento de que aprendan a identificar e observar os elementos da devandita 

estrutura e os fitos sobre os que van traballar. 

SESIÓN 3 
Produto intermedio: TEXTOS DO PERCORRIDO 

Fase do proxecto: DESENVOLVEMENTO 

Temporalización Lugar Recursos 

Duración: 50’ X 3 

SESIÓNS= 150’ 

Data:  

28/04 –A  B C Agrup. 

03/05 – D 

Aula de 

referencia 

Ordenadores / tabletas biblioteca  

Imaxes e información sobre os fitos do roteiro.  

Modelo: 

XH_03_Ficha_información_fitos_percorrido 

XH_04_Ficha_Informativa_fitos_alumnado  

XH_05_Rubrica_Avaliacion_Percorrido_Vila 

XH_06_A_casa_mariñeira 

2ESO_Folla_Rexistro_Traballo 

CONTIDO DA SESIÓN  

- Formación dos equipos de traballo (3-4 membros) e asignación de rol de coordinador. 

- Repartición dos fitos do roteiro. 

- Análise inicial da información proporcionada. Busca de información en internet / bibliografía na Biblioteca 

- Comezamos a cubrir o modelo de ficha informativa sobre o fito cos datos básicos iniciais ( nome, data, 

localización…) 

 



SESIÓNS 

4-5-6 
Fase do proxecto: DESENVOLVEMENTO 

Temporalización Lugar Recursos 

Duración: 50’ cada 

sesión 

Data:  

09/05 a 12/05 

Aula de 

referencia 

Ordenadores / tabletas biblioteca  

Imaxes e información sobre os fitos do roteiro.  

Modelo: 

XH_03_Ficha_información_fitos_percorrido 

XH_04_Ficha_Informativa_fitos_alumnado  

XH_05_Rubrica_Avaliacion_Percorrido_Vila 

XH_06_A_casa_mariñeira 

2ESO_Folla_Rexistro_Traballo 

CONTIDO DAS SESIÓN  

- Investigación e elaboración de ficha básica sobre os fitos do roteiro. 

- Cada grupo de traballo cubrirá a ficha informativa sobre o fito do roteiro. Especial 

importancia ten: 

- Escolla de palabras clave que definen o fito. 

- Elaboración dun esquema ben estruturado a partir das palabras clave e que facilitará 

posteriormente a redacción do texto final (sesións 7 e 8 en Lingua Galega) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN 

7-8 

Produto intermedio: TEXTOS DO PERCORRIDO 

Fase do proxecto: DESENVOLVEMENTO 

Temporalización Lugar Recursos 

Duración: 50’ cada 

sesión 

Data:  

03/05 a 09/05 

Aula de 

referencia 

Ordenadores / tabletas biblioteca  

Imaxes e información sobre os fitos do roteiro.  

Modelo: 

XH_03_Ficha_información_fitos_percorrido 

XH_04_Ficha_Informativa_fitos_alumnado cuberta 

polo alumnado 

XH_05_Rubrica_Percorrido_Vila 

2ESO_Ficha_Rexistro_Traballo 

Rubrica_Texto_Expositivo 

Modelo_Texto_Expositivo 

LEF_01_grille_finale 

LEF_02_grille_pour_les_groupes 

LEF_03_grille_pour_les_groupes-1 

Esquema – Mapa conceptual elaborado polo 

alumnado nas sesións anteriores 

CONTIDO DAS SESIÓNS  

- Redacción do texto expositivo sobre os fitos en lingua galega e francesa. 

- Descrición da actividade en lingua francesa: 

o Manteranse os grupos xa formados nas outras materias e os roles xa asignados. 

o Lectura e comprensión do vocabulario de base. 

o Tradución dos termos claves traballados nas sesións anteriores 

o Elaboración dun pequeno texto cos termos. 

o Incluír o texto no esquema xeral de todos os grupos. 

o Elaboración do texto final co traballo de todos os grupos. 

o Selección do alumnado para a lectura do produto final. 

o Ensaios e preparación. 

o Rexistrar o documento oral nas diferentes linguas.  



 

SESIÓN 9 
Produto intermedio: TEXTOS DO PERCORRIDO 

Fase do proxecto: PECHE 

Temporalización Lugar Recursos 

Duración: 100’ 

Data:  

22/05 

Aula de radio Radio, ordenadores, micrófono 

Textos elaborados polo alumnado 

CONTIDO DAS SESIÓNS  

- Gravación do texto expositivo / informativo para a audioguía  

 


