
Tema 08  
O noso pasado persoal  

GUÍA DIDÁCTICA  

• Orientacións didácticas  

• Solucionario  

• Competencias Clave - Intelixencias Múltiples  

• Atención á diversidade  

– Actividades de Reforzo  

– Actividades de Ampliación  

• Recursos Didácticos  

– Navegamos por Tiching  

• Libro Dixital  

• Educamos en valores  
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Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina os alumnos 
reflexionarán sobre o paso do 
tempo e sobre a súa historia 
persoal. 

■ Tamén leremos un texto narra-
tivo sobre os recordos dun neno na 
súa etapa escolar. Os alumnos 
deberán: 

● Responder preguntas sobre o 
contido do texto. 

● Buscar información sobre o 
pasado preguntándolle a unha 
persoa maior. 

Solucións das actividades  

1. Resposta persoal. A modo de 
exemplo, podemos dicir que se 
trata dunha escola antiga. Os 
elementos que nos permiten 
deducilo son: 

– A forma de vestir do mestre. 

– O mobiliario da aula: a mesa 
do mestre, os pupitres, portas 
e xanelas. 

– A decoración da aula, moi 
sobria e diferente á actual. 

– A disposición dos alumnos na 
aula. 

2. Actividade persoal. Podemos 
guiar os alumnos nos pasos 
que deberán seguir: 

1. Escribirán no buscador “es-
cola 1930” ou “escola 1940” 
e farán clic en Buscar. 

2. Seleccionarán a pestana 
“Imaxes”.  

3. Escollerán as fotografías que 
máis lles gusten. 

Despois, describiranas e comen-
taranas cos seus compañeiros. 

3. O neno compara as explica-
cións do seu mestre cun conto 
engaiolante.  

Si, podemos supor que ao neno 
lle gustaban as explicacións 
porque o engaiolaban. 

4. No texto fai referencia a que 
aprendeu moitas cousas: 

– Cousas diversas sobre o río 
Amazonas. 

– A sístole e a diástole do 
corazón. 

– O medo dos indios cando 
escoitaron por primeira vez o 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Identificar as características da 
redonda social próxima: a fami-
lia e a escola. 

Interesarse polo pasado e adqui-
rir ferramentas para o seu coñe-
cemento.  

Describir as características da es-
cola española no pasado a partir 
de imaxes e textos de ficción. Act. 
1 a 5.  

Entrevistar a unha persoa maior 
sobre os seus recordos da escola 
no pasado. Act. 5.  

DIXITAL  Utilizar as Tecnoloxías da Infor-
mación para aprender. 

Interpretar imaxes e detectar a 
información que transmiten.  

Buscar imaxes na Internet de es-
colas españolas nas décadas de 
1930 e 1940. Act. 2.  

Observar os elementos dunha i-
maxe que nos permiten determi-
nar que se trata dunha fotografía 
antiga. Act. 1.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar diferentes variantes do 
discurso. 

Realizar unha redacción descritiva 
da escola no pasado a partir dos 
recordos dunha persoa maior. Act. 
5.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO EMPREN... 
Adquirir o gusto por ampliar os 
coñecementos e investigar. 

Entrevistar a unha persoa maior 
para coñecer o pasado. Act. 5.  
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rinchar dos cabalos e o es-
toupido do arcabuz. 

– Como atravesou Aníbal os Al-
pes cos seus elefantes de 
camiño para Roma. 

– Cancioneiros de amor. 

– Como era o Pórtico da Gloria. 

– A plantar patacas. 

– Como se produciu a emigra-
ción a América cando chegou 
a peste da pataca. 

– Que tanto a pataca como o 
millo viñeron de América. 

O neno deuse de conta de que, 
grazas ao mestre, sabía cousas 
importantes que os seus pais 
descoñecían. 

5. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo  

 1. Pedirémoslles aos alumnos que 
traian da casa algún obxecto de 
cando os seus pais eran nenos. 

Pode ser, por exemplo, un xoguete 
ou un aparello que xa non se usa 
actualmente. 

Observaremos os obxectos que 
trouxeron, comentaremos para que 
servían e os compararemos cos 
que utilizamos actualmente. 

Solución: Actividade en grupo. 

Educamos en valores  

■ Comentaremos que existen di-
versas fontes históricas que nos 
permiten coñecer a vida no pasado: 
documentos escritos, materiais, 
debuxos, fotografías, videos, teste-
muños orais, etc.  

É importante ter respecto polas 
cousas antigas e conservar os 
restos materiais do pasado. 

 

ANOTACIÓNS  

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/685863. Vídeo no que podemos ver o 
funcionamento e os elementos que componen un encerado dixital interactivo. 

A continuación, podemos preguntarlles aos alumnos: 

– Que tipo de enceado se substitúe ao principio do vídeo polo encerado 
dixital? Que elementos fan funcionar o encerado dixital? 

– Podías explicar brevemente como funciona un encerado dixital? Que 
prefires usar, un enceado de xiz ou un dixital? Por que? 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas 

■ Esta sección ten por obxectivo 
sinalar as principais características 
do paso do tempo:  

● Diferenciaremos o pasado, do 
presente e do futuro. 

● Lembraremos cales son as 
medida do tempo. 

● Analizaremos a disposición dun 
calendario. 

Solucións das actividades  

1. O pasado é todo o que ocorreu 
con anterioridade ao momento 
actual. Son exemplos do pasado 
a última fin de semana, as últimas 
vacacións, o último aniversario, o 
que fixemos onte, etc. 

O presente é o momento actual, 
é dicir, o que está a ocorrer e 
estamos a vivir agora mesmo.  

Forma parte do presente o que 
vemos neste momento, o que 
pensamos agora ou o que 
estamos a facer neste intre. 

O futuro é o que ocorrerá a 
partir de agora, dentro dun 
momento, esta noite, mañá, a 
semana que vén, o mes 
seguinte, durante as próximas 
vacacións, etc. 

2. Para calcular o paso do tempo 
utilizamos diferentes medidas. 

Das máis pequenas ás máis 
grandes: os segundos, os 
minutos, as horas, os días, as 
semanas, os meses, os anos, 
os lustros, as décadas, os 
séculos, os milenios, etc. 

3. Un día é o tempo que tarda a 
Terra en dar unha volta completa 
sobre si mesma. Tarda 24 horas 
en o facer, polo que cada día ten 
24 horas.  

Recordaremos que cada hora 
dura 60 minutos e e cada 
minuto 60 segundos. 

Un día completo comprende as 
horas de luz e as horas de 
escuridade, é dicir, tanto o día 
como a noite. 

4.  Un calendario é un obxecto que 
utilizamos para representar o 
paso dos días, as semanas e os 
meses dun ano. 

Utilizamos os calendarios para 
identificar determinadas datas. 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Definir día, hora e ano como u-
nidades para medir o tempo.  

Interesarse polo pasado e adqui-
rir ferramentas para o seu 
coñecemento.  

Explicar que é o pasado, o pre-
sente e o futuro e pór exemplos 
de actividades en cada un destes 
momentos. Act. 1.  

Recoñecer as medidas que utiliza-
mos para calcular o paso do 
tempo. Act. 2, 3, 6.  

Explicar que é o calendario, como 
se organiza e saber manexalo. 
Act. 4, 5, 8.  

MATEMÁTICA, 
CIENCIAS E 

TECNOLOXÍA  

Saber a utilidade dos números 
para se situar no día no que nos 
encontramos.  

Coñecer as equivalencias entre as 
diferentes medidas para calcular o 
paso do tempo e saber manexar 
un calendario. Act. 2, 3, 4, 5, 7, 8.   

DIXITAL  Interpretar información contida 
en gráficos, táboas, mapas... 

Interpretar un esquema gráfico 
sobre as diferentes partes do día. 
Act. 6.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Describir elementos empre-
gando o vocabulario propio da 
área. 

Definir presente, pasado e futuro 
con precisión. Act. 1.  
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Tamén usamos os datarios para 
marcar e sinalar determinados 
acontecementos e festas 
importantes ao longo do ano. 

5. Imos á escola de luns a venres 
e descansamos durante a fin de 
semana: sábado e domingo. 

6. A modo de exemplo, podemos 
dicir que no debuxo circular 
podemos distinguir os seguin-
tes momentos e actividades 
realizados ao longo do día: ás 8 
da mañá a nena almorza antes 
de saír da casa e ir á escola. 
Pasa a mañá e parte da tarde 
na escola, realiza actividades 
extraescolares e ás 8 da tarde 
cea. Despois, déitase e dorme 
toda a noite. 

Resposta persoal. 

7. Un ano ten 365 días pero cada 
4 anos prodúcese un ano 
bisesto que dura 366 días. 

Os días do ano distribúense en 
12 meses. Os meses poden ter 
30 ou 31 días. Febreiro ten 28 
días e nos anos bisestos ten 29. 

Unha semana fórmana 7 días. 

8. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo  

 1. Mostrarémoslles aos alumnos 
un calendario escolar e 
formularémoslles, por exemplo, 
estas preguntas: 

– Como podemos identificar os días 
festivos? 

– Que meses teñen algunha festa 
entre semana? 

– Que día da semana cae cada 
unha desas festas? 

– Sabedes que festa se celebra 
cada un deses días? 

 

ANOTACIÓNS  

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/676582 – Podemos utilizar este recurso para que 
os alumnos realicen o xogo interactivo que se presenta. Este xogo 
permitiralles repasar os conceptos de pasado, presente e futuro. 

■ http://www.tiching.com/685865 – Podemos ler o texto deste recurso para 
que os alumnos coñezan a orixe e a historia do calendario. 

A continuación, podemos propor que se elabore un calendario para a aula. 

 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas 

■ Nesta sección analizaremos 
como se vai formando a nosa 
historia persoal. Os alumnos: 

● Identificarán cales son as fontes 
que nos informan do pasado. 

● Aprenderán a interpretar e 
utilizar a liña do tempo. 

Solucións das actividades  

1. Se queremos coñecer que é o 
que sucedeu no noso pasado 
podemos utilizar diversas fontes 
de información para reconstruír 
a nosa vida: 

– Os nosos propios recordos. 

– A información oral que nos 
poidan proporcionar os nosos 
familiares ou amigos. 

– As fotografía que se fixeron no 
pasado. 

– As gravacións orais e os 
vídeos realizados. 

– As cartas nas que se explican 
feitos, anécdotas e outras 
situacións ocorridas no 
pasado. 

– As pinturas e os debuxos nos 
que se puideron representar 
diversas situacións. 

– Os obxectos que conservamos 
de anos anteriores.  

2. Colocamos diversos acontece-
mentos seguindo a orde crono-
lóxica cando os ordenamos 
desde os máis antigos ata os 
máis recentes. 

A forma adecuada de mostrar 
os acontecementos máis impor-
tantes da vida dunha persoa é 
utilizando unha liña do tempo 
ou un eixe cronolóxico que 
recolla ordenadamente todos os 
datos desde a infancia. 

3. No eixe cronolóxico represen-
tado no libro están reflectidas 
as seguintes etapas da vida 
dunha persoa: primeira infancia, 
infancia, mocidade, idade adulta 
e vellez.  

4. A fotografía a corresponde á 
vellez desta señora.  

A fotografía b pertence á súa 
mocidade. 

A fotografía c mostra un 
momento da súa primeira 
infancia. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Interpersoal  5 Interesarse pola vida de un dos avós ou persoas 
maiores da nosa redonda e elaborar unha liña do 
tempo coa súa historia persoal.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Interesarse polo pasado e adqui-
rir ferramentas para o seu coñe-
cemento. 

Identificar as características da 
redonda social próxima: a fami-
lia e a escola. 

Expor as fontes de información 
que nos permiten coñecer o pa-
sado. Act. 1.    

Recoñecer a utilidade da liña do 
tempo para ordenar acontece-
mentos de forma cronolóxica. Act. 
2-4.  

Elaborar unha liña do tempo coa 
vida dunha persoa maior. Act. 5.  

DIXITAL  Interpretar imaxes e detectar a 
información que transmiten. 

Identificar e ordenar fotografías de 
diversas etapas da vida dunha 
persoa. Act. 4 e 5.  

APRENDER A 

APRENDER  
Organizar, memorizar e recupe-
rar a información obtida.  

Ordenar nunha liña do tempo a vida 
dun avó. Act. 5.  
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A fotografía d corresponde á 
idade adulta. 

A fotografía e representa a 
infancia desta persoa. 

Podemos deducir que se trata 
de fotografías de diferentes eta-
pas da vida dunha persoa por-
que mostran o crecemento, a 
maduración e o envellecemento 
dunha mesma persoa. 

5. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo  

 1. Os alumnos pensarán un exem-
plo de cada unha das seguintes 
fontes de información que non apa-
recesen no libro: escrita, material, 
oral, gráfica. 

Solución: A modo de exemplo: 

– Escrita: un correo electrónico. 

– Material: un móbil. 

– Oral: un CD de música. 

– Gráfica: un grafiti. 

 2. Por parellas, repartirémoslles 
cinco tarxetas brancas aos nenos e 
pedirémoslles que apunten algúns 
acontecementos importantes das 
súas vidas como, por exemplo: 

– Nacemento, primeiros pasos, 
nacemento dun irmán, primeiro 
día na escola, etc. 

Entón, ordenarán os feitos no tem-
po e porán as tarxetas unha 
óaolado da outra como se fose 
unha liña do tempo. Para rematar, 
debuxarana no caderno. 

Solución: Actividade persoal. 

Actividades de ampliación 

 1. Proporémoslles aos alumnos 
que lles formulen as seguintes 
preguntas aos seus avós.  

– Que idade tiñas cando viches a 
televisión por primeira vez? 

– Como era a televisión, en cor ou 
en branco e negro? 

– Onde vías a televisión? Víala 
moi a miúdo? 

– Que programas vías? Cantas 
canles diferentes había? 

Unha vez na aula faremos unha 
posta en común comentando as 
respostas e comparando aquela 
época coa actual. 

Solución: Actividade persoal e en 
grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/676591 e http://www.tiching.com/685866 – Pode-
mos utilizar estes recursos para saber máis sobre as liñas do tempo.  

Tamén ofrece a posibilidade de elaborar un eixe e indícanse os pasos que 
se deben seguir. 

A continuación, pedirémoslles que elaboren unha liña do tempo para a aula, 
que pode ser sobre a historia do colexio. Teremos que lembrarlles que 
primeiro se teñen que buscar as fontes de información para poder realizala. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver 
individualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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  Orientacións didácticas 

■ Esta sección céntrase na in-
vestigación da propia historia 
persoal: 

● A busca de información. 

● A elaboración dunha liña do 
tempo. 

● A confección dun libro con toda a 
información recollida. 

Solucións das actividades  

1. a 15. Actividade persoal. A modo 
de exemplo, reconstruiremos a 
vida persoal dun neno imaxinario 
que estuda 3º de Primaria: 

Chámome Miguel. Nacín o 20 de 
marzo de 2007.  

 

 

 

 

 

En novembro de 2007 comecei a 
agatuñar. 

 

 

 

 

 

En marzo de 2008 celebrei o meu 
primeiro aniversario. 

 

 

 

 

 

En abril de 2008 empecei a camiñar. 

 

 

 

 

 

 

En febreiro de 2009 comecei a falar. 

 

 

 

 

 

 

En setembro de 2009 comecei a 
ir á gardería. 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Interesarse polo pasado e adqui-
rir ferramentas para o seu coñe-
cemento. 

Identificar as características da 
redonda social próxima: a fami-
lia e a escola. 

Buscar fotografías e documentos 
importantes para reconstruír a 
propia historia persoal. Act. 1-5.  

Ordenar cronoloxicamente nunha 
liña do tempo os feitos máis rele-
vantes do propio pasado. Act. 5-7. 

Elaborar un libro coa propia 
historia persoal. Act. 8-15.  

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS  

Realizar traballos manuais se-
guindo as instrucións que se 
propoñen. 

Realizar un libro coa propia histo-
ria persoal e presentalo de forma 
pulcra e ordenada. Act. 1-15.  

DIXITAL  Interpretar información contida 
en gráficos, táboas, mapas... 

Interpretar a información de di-
versos documentos, fotogra-
fías... e empregalos para re-
construír a propia historia per-
soal. Act. 1-5.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Participar de forma autónoma na 
planificación das actividades. 

Organizar o proceso de recollida de 
datos, fotografías e elaboración dun 
libro coa propia historia persoal. 
Act. 1-15.  
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O 15 de xaneiro de 2010 naceu a 
miña irmá Carla. 

 

 

 

 

 

 

En setembro de 2010 comecei a 
Educación Infantil en P3.  

 

 

 

 

 

 

En xullo de 2011 fun de vacacións á 
praia. 

 

 

 

 

 

O 6 de xaneiro de 2012 regaláronme 
un can. Chámase Rex. 

 

 

 

 

 

 

En setembro de 2013 comecei o 
primeiro curso de Primaria. 

 

 

 

 

 

 

En xullo de 2014 viaxei cos meus 
pais e a miña irmá a París. 

 

 

 

 

 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/676592 – Páxina web que ofrece información 
sobre historia oral ademais de dar unha serie de pautas para poder realizar 
unha entrevista. 

Neste apartado explicarase a necesidade e a importancia da historia oral. 
Para realizar a actividade proposta, os alumnos poden ampliar as súas 
fontes de información realizándolles entrevistas aos membros da súa familia 
para complementar o seu libro persoal.  

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Pgs. 22-23  
¿Que é un plano?  

Orientacións didácticas 

■ Esta dobre páxina céntrase na 
análise do pasado familiar: 

● A identificación das distintas xe-
racións. 

● A historia familiar. 

■ Tamén aprenderemos a elaborar 
unha árbore xenealóxica. 

Solucións das actividades  

1. Unha xeración está formada 
polas persoas que naceron na 
mesma época. 

As persoas que forman parte 
dunha mesma xeración viviron 
en ambientes parecidos. 

Cada nova xeración sucede á 
anterior pero varias xeracións 
poden vivir simultaneamente 
nun mesmo período de tempo.  

Por exemplo, é habitual que a 
xeración dos avós se solape 
coa dos pais e a dos fillos, aín-
da que pertenza a unha época 
anterior. 

De esquerda a dereita:  

– Primeira fotografía: pertence 
á xeración dos avós. 

– Segunda fotografía: apa-
recen representadas dúas 
xeracións, a dos pais e a 
dos fillos.  

– Terceira fotografía: aparecen 
representadas de forma simul-
tánea tres xeracións, os avós, 
os pais e os fillos. 

2. As respostas son as seguin-
tes:  

– Na árbore xenealóxica po-
demos ver representadas 
tres xeracións, que se co-
rresponden con cada un 
dos niveis horizontais: a 
xeración dos avós na parte 
superior, a xeración dos 
pais no centro e a xeración 
dos fillos na parte inferior.  

– Andrés e María son os avós 
maternos de Lucía, Silvia e 
Luís.  

– O irmán de Xesús é Xan. 
Ambos os dous son fillos de 
Federico e Isabel. Xan é, polo 
tanto, o tío de Lucía, Silvia e 
Luís. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Interpersoal  2 Pór en común cos compañeiros os resultados dunha 
investigación e chegar a conclusións comúns.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Interesarse polo pasado e adqui-
rir ferramentas para o seu coñe-
cemento. 

Identificar as características da 
redonda social próxima: a fami-
lia e a escola. 

Explicar que é unha xeración e 
identificala nunha árbore xene-
alóxica. Act. 1 e 2.  

Investigar o propio pasado fami-
liar. Act. 3.  

Caracterizar a sociedade españo-
la no pasado a partir dos recordos 
dos pais. Act. 4.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Adquirir o gusto por ampliar os 
coñecementos e investigar. 

Investigar o pasado familiar e as 
características da sociedade es-
pañola cando os nosos pais eran 
nenos. Act. 3 e 4.  

DIXITAL  Interpretar información contida 
en gráficos, táboas, mapas... 

Utilizar as TIC para aprender. 

Interpretar unha árbore xenealóxica 
e aprender a realizar un en Tiching. 
Act. 2 e Explorador@dixital. 
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3. Actividade persoal. 

4. Actividade persoal. A modo de 
exemplo, podemos sinalar al-
gunhas das cuestións que 
poderán aparecer ao comparar 
ambas as dúas épocas. 

Durante a infancia dos pais: 

– Os nenos só tiñan obriga de 
asistir á escola ata os 12 
anos. Nalgúns centros, os 
nenos e as nenas estudaban 
en clases separadas. 

– Xogábase máis na rúa e os 
xogos máis populares eran 
as bólas, o ioió, a pelota, o 
escondedoiro, a buxaina, etc.

– A comunicación cos amigos 
era directa. Íanse buscar uns 
a outros ás súas casas. 

Na época actual: 

– Os nenos teñen a obriga de 
estudar ata os 16 anos. Os 
nenos e as nenas comparten 
aula, xogos e actividades. 

– Xógase máis na casa. Hai 
maior variedade de xogue-
tes, moitos deles electró-
nicos. 

– As novas tecnoloxías e o uso 
da Internet ofrecen hoxe en 
día un amplo abano de xo-
gos e de formas para se co-
municar cos amigos. 

Actividades de ampliación 
 1. Pedirémoslles aos nenos que 
elaboren unha árbore xenealóxica 
na que aparezan os seus avós pa-
ternos e maternos, os seus pais, 
tíos, curmáns e eles mesmos:  

Poden utilizar fotografías de cada 
membro da familia e anotarán de-
baixo o nome correspondente. Des-
pois, cada un mostraralle á clase o 
lugar que ocupa na familia. 

Solución: Actividade persoal. 

 

ANOTACIÓNS  

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/676597 – Observaremos este vídeo que nos 
explica os diferentes estilos que o alumno pode adaptar para realizar a súa 
árbore xenealóxica. 

■ http://www.tiching.com/676599 – Podemos utilizar tamén este recurso 
para elaborar árbores xenealóxicas utilizando as novas tecnoloxías. O 
enlace ofrece a posibilidade de facer esta actividade de maneira interactiva. 
Presenta tres aplicacións diferentes. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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Orientacións didácticas 

■ Neste apartado analizaremos 
como era a vida cotiá cando os 
nosos avós eran nenos: 

● Como eran as cidades e 
aldeas.  

● Como eran as vivendas. 

● Como eran as escolas. 

● Como eran os xoguetes. 

Solucións das actividades  

1. Os cambios máis importantes 
que podemos encontrar en 
relación á actualidade son os 
seguintes:  

– As beirarrúas e a calzada, 
antes eran de area en moitas 
zonas da cidade e agora 
están asfaltadas e pavimen-
tadas. 

– A iluminación, que agora é 
eléctrica antes funcionaba 
con farois de gas ou de 
petróleo. 

– O aumento do número de 
coches xerou a necesidade 
de colocar semáforos e si-
nais de tráfico, que antes 
eran case inexistentes. 

Polo contrario, tamén pode-
mos destacar algunhas cou-
sas que non cambiaron. Por 
exemplo: 

– As casas actuais segura-
mente xa existían nesa é-
poca, aínda que se refor-
maran. 

– O trazado das rúas é moi 
posible que siga sendo o 
mesmo, sobre todo na parte 
máis antiga da cidade. 

2. Os labores do campo na época 
dos nosos avós eran moi duros, 
esixían grande esforzo físico e 
realizábanse coa axuda de 
animais. 

Na fotografía podemos observar 
unha xunta de bois tirando dun 
arado, e un burro que se 
utilizaba habitualmente como 
animal de carga. 

O campesiño que vai diante 
leva unha aixada nas mans.  

O que vai detrás dirixe un arado 
moi similar ao que se utilizaba 
na antigüidade. 

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Interesarse polo pasado e adqui-
rir ferramentas para o seu coñe-
cemento. 

Recoñecer as características da 
redonda social ampao: a locali-
dade.  

Identificar as características das 
cidades e do campo no pasado. 
Act. 1 e 2.  

Caracterizar as vivendas españo-
las a mediados do século XX. Act. 
3.  

Explicar as características da es-
cola e dos xoguetes durante a 
primeira metade do século XX. 
Act. 4 e 5.  

DIXITAL  Interpretar imaxes e detectar a 
información que transmiten. 

Observar imaxes do pasado e i-
dentificar a información que conte-
ñen acerca da vida naqueles mo-
mentos. Act. 1-5.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Describir elementos empregan-
do o vocabulario propio da área. 

Comentar diversas imaxes da so-
ciedade española no pasado. Act. 
1-5.  

APRENDER A 

APRENDER  
Relacionar elementos diversos 
establecendo paralelismos, equi-
valencias, etc. 

Comparar diversas imaxes do pa-
sado con obxectos ou situacións do 
presente. Act. 1-5.  
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3. Actividade persoal. A modo de 
exemplo, podemos dicir: 

– Na época dos nosos avós 
comezaban a funcionar as 
cociñas con gas pero aínda 
se utilizaban as chamadas 
cociñas económicas de 
carbón ou leña. 

– Os alimentos gardábanse en 
lacenas ou armarios situa-
dos nos lugares máis frescos 
da casa e comezábase a 
popularizar o uso das nevei-
ras ou os conxeladores. 

– Non existían os microondas, 
que son habituais nas coci-
ñas actuais. 

4. As respostas son as seguintes: 

– As nenas da fotografía van 
vestidas con batas escolares.

– Están a realizar uns exerci-
cios no encerado, diante da 
mestra. 

– Os materiais que utilizaban 
eran libros, cadernos, plu-
mas, lapis e xices. 

A modo de exemplo, podemos 
sinalar o seguinte: 

– Na década de 1930 estudar 
era un privilexio xa que 
moitos nenos e nenas 
soamente podían asistir á 
escola ata os 10 ou 12 anos 
porque entón debían 
comezar a traballar. Agora a 
educación é obrigatoria ata 
os 16 anos. 

– Na escola, os nenos a-
prendían a ler, escribir e 
coñecer as catro regras 
aritméticas: sumar, restar, 
multiplicar e dividir. Agora a 
formación é máis completa e 
estúdanse outros idiomas. 

– As clases estaban formadas 
só por nenas ou só por 
nenos, mentres que actual-
mente os nenos e as nenas 
están mesturados. 

5. Na foto podemos distinguir 
estes xoguetes: un tambor, 
unha boneca, un tren, un berce, 
unha máquina de coser de 
xoguete.  

Resposta persoal. Podemos 
comentar que os xoguetes ac-
tuais son de plástico, levan 
compoñentes electrónicos e 
poden incluír son e imaxes. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/676600 – Este vídeo fai unha pequena 
recompilación de diferentes anuncios que poden servir de exemplo para 
ilustrar parte da vida cotiá dos nosos avós.  

■ http://www.tiching.com/676602 – Visionaremos cos alumnos este vídeo 
recompilatorio de diferentes anuncios sobre xoguetes dos anos 50-60.  

■ http://www.tiching.com/676603.-Podemos escoitar algúns dos éxitos dos 
anos 60 para que o alumno coñeza as tendencias musicais dese tempo. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá.  
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Orientacións didácticas 

■ Nesta dobre páxina analiza-
remos algúns elementos que nos 
permiten coñecer como se vivía no 
pasado: 

● Obxectos da vida cotiá. 

● Rúas e monumentos. 

● Construcións do pasado. 

■ Proponse a descrición dos dife-
rentes elementos representados 
nas fotografías. 

Solucións das actividades  

1. Os obxectos da vida cotiá que 
aparecen nas fotografías son os 
seguintes:  

– Carro: utilizábase nos la-
bores do campo. Estaban 
construídos con madeira e 
ferro foron o principal medio 
de transporte terrestre desde 
a antigüidade tanto para 
persoas como para merca-
dorías. Hoxe en día a súa 
función realízana todo tipo de 
vehículos a motor. 

– Porrón: o da imaxe é de 
barro cocido. A súa función 
era a de gardar e transportar 
a auga. Colocábase nunha 
zona onde correse o aire e a 
porosidade do barro permitía 
que a auga se mantivese 
fresca. Actualmente, a 
bebida arrefríase no 
frigorífico. 

– Ferro de pasar de carbón: 
estaban fabricados con ferro 
e estaban ocas para que se 
puidesen cubrir coas brasas 
de carbón. Comezáronse a 
utilizar hai máis de tres 
séculos. Hoxe en día as 
pranchas son de vapor. 

– Radio antiga: as primeiras 
apareceron hai 100 anos. Foi 
o primeiro medio de comu-
nicación de masas non es-
crito, que permitía difundir 
información e noticias no 
momento. Hoxe en día, a 
radio a través da Internet 
avanza con celeridade. 

2. Dos tres monumentos que apa-
recen nas fotografías, só un 
continúa tendo a mesma uti-
lidade que no pasado: a ponte 
romana.  

 
COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Interesarse polo pasado e 
adquirir ferramentas para o seu 
coñecemento. 

Recoñecer as características da 
redonda social ampla: a 
localidade. 

Identificar e describir diversos 
obxectos da vida cotiá no pasado 
e descubrir que elementos os 
substituíron. Act. 1.  

Explicar a función antes e agora de 
diversas construcións. Act. 2.  

Investigar a historia de 
monumentos e personaxes ou 
acontecementos destacados da 
nosa localidade. Act. 3  

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS  

Valorar os diferentes tipos de 
obras de arte que forman parte 
do patrimonio cultural.    

Identificar os monumentos, 
personaxes ou acontecementos 
significativos no pasado da nosa 
localidade. Act. 3.  

APRENDER A 

APRENDER  
Buscar información relevante 
sobre diversos aspectos da 
área. 

Buscar información sobre os 
monumentos, personaxes e 
acontecementos destacados do 
pasado da nosa localidade. Act. 3. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Utilizar diferentes variantes do 
discurso. 

Elaborar fichas sobre o pasado da 
localidade. Act. 3.  
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A ponte romana de Alcántara 
aínda cumpre coa función de 
permitir atravesar o río Texo, 
que foi o obxectivo co que foi 
construído. 

A fonte dos 72 canos de Alcañiz 
aínda segue proporcionando 
auga, pero a súa función xa non 
é a de abastecer de auga a 
poboación, porque hoxe en día 
xa existe auga corrente nas 
casas. 

Tanto o castelo como as mu-
rallas de Loarre deixaron de ter 
a función de defensa que tive-
ron noutras épocas. A súa fun-
ción actual é a de servir de 
testemuño do pasado. Pódese 
visitar e é un dos atractivos 
turísticos da zona. No seu 
interior tamén se rodou algunha 
película ambientada na Idade 
Media. 

3. Actividade persoal.  

Actividades de ampliación 

 1. Os nenos buscarán na Internet 
algunhas fotografías de teléfonos 
de diversas épocas. Para iso 
seguirán estes pasos: 

1. Escribirán no buscador “teléfo-
nos” ou “teléfonos antigos” e fa-
rán clic en Buscar. 

2. Seleccionarán a pestana “Ima-
xes”.  

3. Escollerán as imaxes que máis 
lles gusten. 

Imprimiranas e tratarán de ordenar 
cronoloxicamente os teléfonos das 
fotografías, desde a súa invención 
ata a actualidade  

Solución: Actividade persoal. 

 

ANOTACIÓNS  

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/685868 – Podemos visionar este audiovisual para 
que os alumnos poidan ver diferentes exemplos de monumentos e 
construcións do pasado.  

A continuación, podemos pedirlles que elaboren unha listaxe dos principais 
monumentos ou construcións do pasado na súa localidade. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá.  
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Orientacións didácticas 

■ O apartado Repaso o aprendido 
permitirá que os alumnos revisen 
os contidos traballados nos distin-
tos apartados: 

● Un esquema ordena visualmen-
te os distintos contidos rela-
cionados co estudo do noso pa-
sado que apareceron ao longo 
da unidade. 

● Repásase a diferenza entre o 
pasado, o presente e o futuro. 

● Coméntase o uso que facemos 
das unidades de tempo. 

● Propónseles aos alumnos unha 
redacción sobre a importancia 
da familia no coñecemento do 
noso pasado. 

● Formúlase a elaboración dun 
calendario semanal.  

● Finalmente, tamén se propón a 
análise do contido dun texto e 
unha actividade para aprender 
xogando.  

Solucións das actividades  

1. Actividade persoal. 

2. O paso do tempo fai que na 
nosa vida exista o presente, 
que é o momento actual, o 
pasado, que é o que viviches 
ata este momento, e o futuro  
que é o que vivirás a partir de 
agora . 

Para representar o paso dos 
días, as semanas e os meses 
dun ano utilizamos os calenda-
rios. 

Podemos coñecer a nosa his-
toria a través dos nosos propios 
recordos ou os das nosas 
familiares e tamén grazas a 
outras fontes de información. 

Para explicar o pasado dunha 
persoa hai que saber a data dos 
acontecementos e polos en 
orde cronolóxica do máis antigo 
ó máis recente. 

3. Actividade persoal. A modo de 
exemplo: 

Todos nacemos nunha familia 
formada por varias xeracións, é 
dicir, por persoas que naceron 
en diferentes épocas que, en 
moitas ocasións, conviven si-
multaneamente. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDADE TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE  

Lingüística  3 Realizar unha redacción sobre a importancia de 
coñecer a historia da propia familia.  

 

COMPETENCIA  INDICADORES  TAREFAS E ACTIVIDADES  

SOCIAIS E CÍVICAS  Recoñecer as particularidades 
da redonda social próxima: a 
familia e a escola.  

Recoñecer as características da 
redonda social ampla: a locali-
dade.  

Interesarse polo pasado e ad-
quirir ferramentas para o seu co-
ñecemento. 

Sintetizar as características das 
ferramentas, medidas e fontes 
que nos permiten coñecer o pasa-
do. Act. 1 e 2.  

Expor a importancia de coñecer a 
historia e o pasado da familia. Act. 
3.  

Elaborar un calendario semanal. 
Act. 4.  

DIXITAL  Interpretar imaxes e detectar a 
información que transmiten. 

Identificar as imaxes de obxectos 
do pasado e do presente. Act. 6.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA  
Ler un texto e responder as pre-
guntas sobre o seu contido. 

Utilizar diferentes variantes do 
discurso. 

Comentar un texto sobre a historia 
dunha persoa. Act. 5.  

Elaborar unha redacción sobre o 
pasado familiar. Act. 3.  
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O contacto entre as distintas 
xeracións é fundamental para 
coñecer as nosas orixes, o pasa-
do familiar e identificar ós nosos 
antepasados. 

Os nosos familiares pódennos 
achegar moita información so-
bre o pasado a través de teste-
muños orais, fotografías, ví-
deos, cartas, etc. 

Para representar graficamente os 
membros da nosa familia pode-
mos utilizar a árbore xenealóxica, 
no que se detalla a relación de 
parentesco que hai entre os 
distintos familiares. 

4. Actividade en grupo. 

5. As respostas son as seguintes: 

– Os pais de Xan traballaban 
no campo e todo o traballo 
facíase a man. 

– A escola tiña escasos recur-
sos. Escribían con lapis e 
buscaban as informacións 
nos libros. Xogaba na rúa 
porque non había moita cir-
culación de coches. Os seus 
xoguetes eran un cabalo de 
cartón e unhas bólas. 

– Na casa quentábanse cunha 
estufa de leña porque non 
tiñan calefacción. A auga 
traíana dunha fonte próxima 
porque non tiñan auga co-
rrente na casa. 

– Xan pertence á xeración dos 
nosos avós. Podémolo dedu-
cir polas condicións de vida 
que detalla no texto. 

6. Os obxectos que deberán rode-
ar os alumnos porque perten-
cen a unha época anterior á ac-
tual son os seguintes: 

– A radio antiga. 

– O biscúter. 

– O teléfono antigo. 

 

ANOTACIÓNS  

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING  

■ http://www.tiching.com/676605 – Actividade na que encontraremos 
diferentes xogos onde os alumnos teñen que situar diferentes actividades 
dentro dun horario e unha secuencia.  

■ http://www.tiching.com/676606 – Podemos visualizar este audiovisual con 
imaxes de xentes e personaxes en branco e negro. A continuación, 
formaremos grupos para que elaboren unha listaxe na que se comparen 
estas fotografías e a vida cotiá na actualidade. Así poderán establecer como 
cambiou a vida dos nosos antepasados respecto da a nosa. 

 

LIBRO DIXITAL  

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver indivi-
dualmente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 

http://www.tiching.com/676591 http://www.profesorfrancisco.es/2013/07/como-hacer-una-linea-del-tiempo.html 

http://www.tiching.com/676592 http://bachiller.sabuco.com/historia/historiaoral.htm 

http://www.tiching.com/676597 https://www.youtube.com/watch?v=PO0R_MH77-Q 

http://www.tiching.com/676599 
http://psblogdelengua.blogspot.com.es/2012/11/037-se-hacer-un-arbol-
genealogico.html 

http://www.tiching.com/676600 https://www.youtube.com/watch?v=Y3KYsOFQIjk 

http://www.tiching.com/676602 https://www.youtube.com/watch?v=shLwMZK9ZM8 

http://www.tiching.com/676603 https://www.youtube.com/watch?v=C_FHykwGfAI 

http://www.tiching.com/676605 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/115_el_reloj/reloj/empezar.htm 

http://www.tiching.com/676606 https://www.youtube.com/watch?v=TXSEZDuYZk8 

http://www.tiching.com/685863 https://www.youtube.com/watch?v=ZQoStA3RUrI 

http://www.tiching.com/685864 
http://www.mundoprimaria.com/juegos/conocimiento-del-medio/ciencias-
sociales/historia/3-4-primaria/340-juego-conceptos-basicos/index.php 

http://www.tiching.com/685865 http://www.escolakids.com/historia-do-calendario.htm 

http://www.tiching.com/685866 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/experiencias/experiencia/linas-do-
tempo 

http://www.tiching.com/685868 https://www.youtube.com/watch?v=-grzIFHoc0Q 
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